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NEGEN DE HOOFDSTUK.

TRILLENDE LICHAMEN.

§ 302. Algemeene beschouwingen. Wij zullen ons in dit

hoofdstuk bezig· houden met de schommelingen of trillingen
van lichamen of stelsels van lichamen om een stand van
standvastig evenwicht. De gevallen die wij zullen behandelen,
hebben, ofschoon er veel verschil kan bestaan in den aard
van de krachten die de deeltjes van het lichaam naar den
evenwichtsstand terugdrijven, een groote mate van overeenkomst met elkaar. Wij kunnen altijd opmerken dat het lichaam,
nadat het uit den evenwichtsstand verplaatst is, een zekeren
arbeid kan verrichten. Het kan dan, zooals een slinger, een
arbeidsvermogen van plaats hebben, of wel, zooals een adiabatisch samengeperste gasmassa, een inwendig arbeidsvermogen hebben verkregen, dat wij als kinetische energie van de
molekulaire beweging moeten opvatten; ook kan het z\jn, dat
wij aan het lichaam een zekere vrije energie der deformatie
(§ 247, a) moeten toeschrijven. Dit laatste, wanneer het door
een warmtereservoir, de omringende lucht b.v., op standvastige
temperatuu r wordt gehouden. Om nu al deze gevallen samen
te vatten, zullen wij voor het bedoelde arbeidsvermogen den
naam verplaatsingsenergie bezigen, die ons er aan herinnert
dat het tengevolge van de verplaatsing uit den evenwichtsstand bestaat.
B~j de trillingen heeft nu een voortdurende overgang van
deze . verplaatsingsenergie in kinetische energie (der zichtbare
beweging) en omgekeerd plaats; de eerste is het grootst, als
de deeltjes hun grootste uitwijkingen hebben, de laatste op
L. IL
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het oogenblik, waarop bij den doorgang door den evenwichtsstand de versnelde beweging overgaat in een vertraagde. Bestaan er geen weerstanden zooals de wrijving, en dit zal voorloopig worden aangenomen, dan moet een eenmaal voortge·
brachte trilling altijd voortduren; is bovendien de verplaatsingsenorgie bij gel\jke uitwijkingen in tegengestelde richting
even groot, dan zal de baan van elk deeltje zich .even ver
aan weerszijden van den evenwichtsstand uitstrekken.
Wanneer het tegendeel niet vermeld wordt, zullen wij ons bepalen tot zeer kleine uitwijkingen. De resulteerende kracht die
een deeltje ondervindt, blijkt dan in de meest eenvoudige gevallen
evenredig te zijn met den afstand tot den evenwichtsstand, zoodat de trillingen .,enkelvoudige" zijn (§ 102).
Wat wij bespreken zullen behoort voor een groot gedeelte,
ofschoon niet geheel, tot de geluidsleer. De waarneming leert
nl. dat, wanneer het aa.ntal trillingen die een lichaam per seconde
uitvoert, tusschen ongeveer 16 en 20000 ligt, die bewegingen,
door de lucht of een ander lichaam naar ons oor voortgeplant,
den indruk van geluid teweegbrengen. Dit geschiedt door allerlei,
waaronder zeer ingewikkelde bewegingen en aan elke wijze
van trillen beantwoordt eén bepaalde geluidsgewaarwording.
Door een opeenvolging van regelmatige trillingen wordt de
voorstelling van een muzikalen toon opgewekt. Het is gebleken
dat de .,hoogte" daarvan klimt, naarmale het aantal trillingen
per seconde gt·ooter is, en dat twee verschillende lichamen bij
welke dit getal hetzelfde is, tonen voortbrengen, die door ons als
even hoog worden waargenomen.
Een geoefend oor is in staat, het geluid dat door enkelvoudige trillingen wordt voortgebracht, te onderscheiden van het
geluid waarvan trillingen die een anderen "vorm" (§ 50) hebben, de oorzaak zijn. Wij zullen een geluid dat door enkelvou,d'ige trillingen wordt veroorzaakt, b.v. het geluid dat een stemvork geeft (§ 57), een "enkelvoudigen toon" noemen.
Vele geluidgevende lichamen kunnen op verschillende wijzen
trillen en dientengevolge een reeks (soms zelfs verschillende reeksen)
van enkelvoudige tonen voortbrengen. De laagste toon van zulk
een reeks heet dan de grondtoon, de andere worden boventonen genoernd.
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Onder de boven vermelde omstandigheden bestaat steeds de
eigenschap van het isochronisme (§ 102); dientengevolge kan
men bij een trillend voorwerp de uitwijkingen van alle deeltjes
in dezelfde verhouding vergrooten zonder dat het aantal trillingen of de toonhoogte verandert. De grootte van de amplitudo,
die dus geen invloed heeft op de toonhoogte, bepaalt de sterkte
of intensiteit van het geluid.
Van groot belang is nu de vraag, hoe groot het aantal trillingen van een bepaald lichaam onder gegeven omstandigheden
is, welken toon het dus voortbrengt. Evenals bij den slinger
kan men het aantal trillingen in vele gevallen theoretisch bepalen; alleen kunnen die berekeningen bezwaarlijk zonder de
hulp der hoogere wiskunde worden uitgevoerd. W\i moeten
ons er toe bepalen, eenige uitkomsten mee te deelen, toe te
lichten, waarom deze of gene grootheid daarin voorkomt, en
als het kan, een denkbeeld te geven van de wijze waarop de
uitkomst. gevonden wordt. Eén algemeene opmerking kan al
aanstonds worden gemaakt. De duur van een trilling T en dus
ook het aantal trillingen in de seconde, dat wij N zullen noemen, en dat met T samenhangt door de betrekking
1

N=T'
. zal op de reeds vroeger besproken wijze afhangen van de krachten die de deeltjes van het lichaam naar den evenwichtsstand
drijven, en van de massa die in beweging gebracht moet worden.
Zijn de omstandigheden van dien aard, dat de stand van het lichaam na een
verplaatsing door één enkele ~rootheid qJ kan worden bepaald en dat, met
behulp van twee standvastige grootheden A en B, de verplaatsingsenergie door

i A ip2

en de kinetische energie door'

i R ( ~ ~) 2

kan worden voorgesteld,

dan vi.ndt men den tl'illingstijd (§ 187, c) door de formule
T=2".

V! ..........

(1)

Experimenteel kan men N op verschillende wijzen bepalen.
Men kan de trillingen op een wentelenden cilinder opschrijven,
of wel, zoodra men een voorwerp heeft, waarvan men het
aantal trillingen kent, kan men andere lichamen daarmee
vergelljken.
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Het instrument waarbij men het aantal trillingen het ~envoudigst kan
aangeven, is de sirene. In dit werktuig bevinden zich twee horizontale
cirkelvormige platen van gelijke middellijn op zeer kleinen afstand boven
elkaar. Zij zijn beide voorzien van een even groot aantal openingen, die
op onderling gelijke afstanden op een cirkel geplaatst zijn, concentrisch
met den rand van de plaat. De bovenste plaat is gemakkelijk draaibaar
om een verticale door zijn middelpunt gaande as; de onderste vormt
het bovenvlak van een cilinder, waarin door een blaastoestellucht wordt
gedreven. Draait nu de bovenste schijf rond, dan komen zijn openingen
telkens voor een oogenblik boven die van de onderste schijf, zoodat de
lucht een uitweg vindt. De regelmatige opeenvolging van stooten die de
lucht aldus ontvangt, brengt een toon voort, waarvan het aantal trillingen gelijk is aan het aantal malen dat de openingen in de eene schijf
boven die in de andere komen.
Door de openingen in geschikte richting schuin door de metaalplaten
te boren kan men het zoo inrichten, dat de lucht zelf, die men in den
cilinder blaast, de schijf in beweging brengt; de toon wordt dan hooger,
naarmate het aanblazen met meer kracht plaats heeft.
Regelt men nu den luchts~room zoo, dat de toon even hoog is alsdie
van een te onderzoeken geluidgevend lichaam, dan is het aantal trillingen
bij dit laatste even groot als bij de sirene en kan dus uit de omwentelingssnelheid en het aantal openingen worden berekend.
Men kan intusschen ook andere geluidsbronnen dan een sirene, b.v.
€en trillende snaar, bezigen om er een te onderzoeken lichaam mee te
vergelijken, en behalve de waarneming door het gehoor bestaan er andere
hulpmiddelen, waardoor men kan beoordeelen of de twee tonen even
hoog zijn, en, zoo niet, hoeveel zij van elkaar verschillen.
§ 303. Trillingen van gespannen draden waaraan massa's

bevestigd zijn. Een draad AB (Fig 239-242) z\i met het
eene uiteinde vastgemaakt on aan het andere uiteinde over
een katrolschijf geleid en met een gewicht belast, of wel, na
gespannen te zijn, ook met dit uiteinde bevestigd. De deeltjes
kunnen dan in het vlak van de teekening uit hun evenwichtsstanden gebracht worden door een beweging, die in een richting loodrecht op den draad begint, en die, al zou zij, verder
voortgezet, daarvan afwijken, over een kleinen afstand geacht
kan worden, langs een rechte lijn in de genoemde richting
plaats te hebben. Is de draad over een katrolschijf geleid, dan
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blijft ook na een uitwijking de spanning in elk deel gelijk
aan het gewicht dat aan het einde hangt; daarentegen, wan·
neer beide uiteinden onbewegelijk zUn, zal de spanning wegens
de lengtevermeerdering die de draad ondergaat, iets grooter
worden. Wij zullen evenwel de oorspronkeltike spanning zoo
groot onderstellen, dat van dit laatste mag worden afgezien.
In beide gevallen is er na · een zijdelingscha uitwijking een
zekere verplaatsingsenergie. In het eene geval wordt die ge·
vonden in het spannende gewicht, dat iets wordt opgelicht,
en in het andere geval in d13n draad zelf.
Wij zullen vooreerst aannemen dat de draad geen merk·
bare massa heeft, maar dat de in beweging te brengen stof
bestaat in een of meer kleine lichaampjes die er aan zijn be
vestigd.
a. Laat (Fig. 239) één dergelijke massa in het midden van
den draad zijn aangebracht. Na een uitwijking tot in D wer·
ken dan daarop de span·
Fig. 239.
ningen Da en Db, waarvan
1_,
De de resultante is.
~ ~B
Zij S de spanning, l de
e
lengte van den draad en M
de massa van D. Dan kan men de grootte van D e berekenen
en daaruit den trillingstijd T afleiden (nl. den duur van een
volle trilling). De uitkomst is
T=."

V -s·
Ml

•

(2)

Men heeft nl.

Da=Db=S .
Uit de figuur volgt verder
GD

De=2S X AD'
of, daar men A D door

!

l mag vervangen,
'
48

De=T X CD.

De in § 102 door " voorgestelde grootheid heeft <lus dP. waar·de 4l8 ; deze
moet men in formule (20) van die § substitueeren.
Wij kunnen de uitkom~t ook uit formule (1) afleiden. Daartoe verbeelden wij ons dat de draad door een gewicht S is gespannen. Stelt. men
CD=~, dan is
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+

waarvoor men, daar

~

A D = V i l 2 4>2,
zeer klein is, mag stellen
~2

il+T
. d us toegenomen met 2q>t
-.
De lengte van den draad tusschen A en B Js
t
Zooveel is het gewicht gestegen, zoodat het arbeidsve1·mogen van plaats met
4 S 1~.
. B = M en
2 ~2 S
. V er de•· JS
. t men ct·a t A = T
. Daaru1't zte
- t - vermeerderd JS.

fm·mule (1) gaat du!> in (2) over.
Om in te zien dat de trillingen des te sneller gebeuren, naarmate de draad
korter is, kan men een paat· gevallen vergelijken, evenals wij in Fig. 86' (§ 104)
een korten en een langen slinger vergeleken hebben.

b. Stel nu (Fig. 240), dat de draad met twee gelUke massa's
belast is, die in C1 en C2 , op afstanden van A en B = t l,
zijn aangebracht. Worden deze op willekeurige wijze verplaatst,
b.v. naar D1 en D2 , dan zulFig. 2/lÛ.
len zij bij de beweging die
zij aannemen, volstrekt geen
:n.L
gelijken tred met elkaar houden. Zelfs kan het voorkomen
dat, terwijl de eene massa zich aanstonds naar den evenwichts~tand begeeft, de andere begint met zich verder daarvan te
verwijde:en. In Fig. 240 is nl. de resultante van de spanningen die op D1 werken, naar boven gericht.
De verplaatsingen kunnen evenwel voor de verschillende punten van een stelsel zoo gekozen worden, dat die punten, na gelijktijdig losgelaten te zijn, zich alle aanstonds naar hun evenwiehtsstand verplaatsen, en wel met zulke anelheden, dat zij die
standen op hetzelfde oogenblik bereiken. Dan voeren alle punten
enkelvoudige trillingen met dezelfde periode uit; zij gaan steeds
QP hetzelfde oogenblik door derr evenwichtsstand en hebben ook
tegelijk de grootste uitwijkingen. Bovendien, wanneer een der
punten een deel heeft afgelegd van den weg uit zijn uitersten
stand naar den evenwichtsstand of omgekeerd, zullen ook alle
andere punten een evenredig deel van hun weg hebben doorloopen.
Wanneer aan deze verschillende voorwaarden voldaan is,
zullen wij van een enkelvoudige bewegingswijze van het lichaam
spreken.
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Bij den draad met twee massa's bestaan twee enkelvoudige
bewegingswijzen, die door Fig. 241 a en b worden voorgesteld.
De 1\jnen geven de gedaante van den draad aan op het oogenblik waarop de masFig. 241.
sa's worden losgelar~
A:::Cl~
ten; degedaantena
:=-:-----....
~ a ----...._,_
een halven trillings- ..........---tijd zal men gemakkelijk vinden.
Voor elke massa
z\jn weer de spanningen en de resultante daarvan aangegeven. De laatste krachten zijn, althans
op zeer weinig na, naar den evenwichtsstand gericht.
c. De figuren 242, a, b en c stellen op dezelfde wijze de
enkelvoudige bewegingswijzen voor van een draad die met drie
gel\jke massa's, in de punten C,, 02 en 03 , voorzien is; die
punten zijn zoo gekozen, dat .A 0 1 = B C'3 = t l en .A 02 = t lis.
Men zou nu op deze wijze kunnen voortgaan en den draad
met steeds meer massa's
Fig. 242.
belasten; het zou dan blijken
dat ook het aantal enkelvoudige bewegingswijzen waarvoor hij vatbaar is, steeds
a
toeneemt. Daarbij valt nu
op te· merken dat altijd de
trillingen des te sneller op
elkaar volgen, naarmate de
draad zich in een grooter
aantal afdeelingen splitst, die
afwisselend naar de eene en A ·
c
de andere zijde uitwijken.
1n Fig. 241, b b.v. zal, bij een zelfde uitwijking als in Fig.
241, a, de resultante van de spanningen grooter zijn, zoodat

de trillingstijd kleiner moet uitvallen.
Wanneer de draad zich in twee of mee'l' deelen splitst, worden deze van elkaar gescheiden door punten die voortelurenel in
rust blijven. Zulke punten heeten knoopen; ook de onbewege-

lijke uiteinden van den draad kunnen zoo genoemd worden~
B\j de beschouwde verdeeling van de massa's liggen de knoopen op onderling gelijke afstanden. Aan weerszijden van eenknoop bestaan op hetzelfde oogenblik uitwijkingen, en ook snelheden die tegengesteld gericht zijn. Men drukt dit uit door te
zeggen dat de punten rechts en links van een knoop in tegengestelde phase verkeeren (verg. § 313). Trouwens, dit is nood-

zakelijk als de knoop zelf in rust zal blijven. Het punt 02 in
Fig. 242, b ondervindt spanningen die elkaar opheffen, maar
wanneet 01 en 03 naar dezelfde z\ide verplaatst waren, zou
02 ook naar die zijde worden getrokken.
§ 304. Trillingen van snaren. Wanneer wij het aantal
massa's waarmee de draad voorzien is, steeds vermeerderen,
naderen wij hoe langer hoe meer tot een draad die gelijkmatig met massa voorzien is, dus ook tot een snaar, die zelf
een zekere massa heeft. Men kan nu uit het in de vorige §
besprokene het volgende omtrent de trillingen van gespannen
snaren. afleiden.
a. Er bestaan een oneindig groot aantal enkelvoudige trillingBwijzen; bij de eerste daarvan wijken alle deeltjes op hetzel/de
oogenblik naar denzelfden kant uit, bij cle tweede verdeelt de
snaar zich in twee deelen, die in tegengestelde phase verkeeren,
bij de derde in clrie afdeelingen, enz. De knoopen liggen op

gelijke afstanden van elkaar en aan weerszijden van elken
knoop bestaan tegengestelde phasen. Bij elken trillingsvorm
geeft de snaar een enkelvoudigen toon, en wel den grondtoon bij
de eerste bewegingswijze.
b. Reeds wanneer wij met drie stoffelijke punten te doen

hebbèn, is het, om de eerste enkelvoudige bewegingswUze te
verwezenlijken, noodzakelijk, een bepaalde verhouding tusschen
de verplaatsingen 01 D1 , 02 D2 en 03 D3 (Fig. 242, a)· te laten
bestaan; had men die verplaatsingen geheel willekeurig gekozen, dan zouden de massa's, op hetzelfde oogenblik losgelaten,
niet gelijktijdig hun evenwichtsstanden bereiken.
Evenzoo, moet de snaar bij el ken enkelvoudigen trillingsvorm een bepaalde gedaante hebben. Door wiskundige beschou·
wingen kan men bewtjzen dat hij op elk oogenblik den vorm
van· een sinusoïde heeft (§ 21), zoowel wanneer hij den grond-
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toon, als wanneer hij een der boventonen geeft (Fig. 243).
c. Wanneer men zich de geheele massa van de snaar als
in zijn midden opeengehoopt mocht voorstellen, zou men
gemakkelijk den trillingstijd
Fig. 243.
voor den grondtoon kunnen
E
bepalen. Noemen wij de massa
A~
!
~B
van de lengte-eenheid m, dan
~ -- ---- - - --- - - ~ - - - -- - ----- -·a
is die van de geheele snaar
m l en dit in formule (2) voor
Min de plaats stellende, krijgt ~F'

men

A

1:

~B

b

.. k 1~
. deze m"tk omst .A ~~
~c
E'
IJ~
Nat uurl\J(x
B
niet juist. Tot een betere
r.
waarde zou men geraken,
wanneer men de massa van de snaar over twee, drie, vier
punten enz. verdeelde.
De ware uitdrukking voor T krijgt men, als men de limiet
neemt voor het geval dat het aantal van de bedoelde punten
steeds grooter wordt. Men vindt op deze wijze

T=2lv~,

1vsm .......
·.

en dus voor het aantal trillingen per seconde van den grondtoon
N=

21

<B>

Dol · deze formule is tevens het aantal trillingen van de
boventonen bepaald. Daar nl. de knoopen toch in rust blijven,
kan men twee op elkaar volgende knoopen vasthouden zonder
iets aan de beweging van het daartusschen liggende stuk van
de snaar te veranderen. Dus wordt het aantal trillingen van
een boventoon gevonden door in formule (3) voor l den afstand van twee op elkaar volgende knoopen te nemen.
Uit bet gezegde volgt dat de trillingsgetallen van den grondtoon en de achtereenvolgende boventonen zich verhouden als
de getallen 1, 2, 3, 4, 5, .enz.
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§ 305. Schomm~lingen van een vloeistofmassa. Wordt de
in de buis van Fig. 196 (§ 206) aanwezige vloeistof uit den
evenwichtsstand verplaatst, zoodat zij b\jv. aan de eene zijde
tot a én aan de andere tot c reikt, dan zal zij, aan zich zelf
<>vergelaten, heen- en weerschommelen. Eenige overeenkomst
(faarmede heeft het volgende geval.
Zij (Fig. 244) AB de evenwichtsstand van het oppervlak
van een vloeistof in een rechthoekigen bak en laat op deze
of gene wijze aan dit oppervlak de stand
Fig. 244.
p q r st worden gegeven; juister gezegd laat
het oppervlak eerst een plat vlak en later
t
een cilindéroppervlak zijn, die beide loodrecht
op het vlak van de teekening staan en dit
volgens A B en p q r st sn~jden. Is dan de
gedaante vau de laatste ·lijn geschikt gekozen, dan ontstaat
een enkelvoudige bewegingswijze waarbij het oppervlak tusschen p q r st en den door de stippellUn aangegeven stand
heen· en weerschommelt. De trillingstijd is daarbij van de
intensiteit cler zwaartekracht afhankelijk.
In de lijnen die door de punten q en s loodrecht op het
vlak van de figuur getrokken worden, zijn de vloeistofdeeltjes
voortdurend in rust; die lUnen worden knooplijnen genoemd.
Men noemt een dergelijke vloeistofbeweging een golfbeweging en spreekt, ter onderscheiding van een bewegingstoe~tand die later behandeld zal worden, van staande golven.
Wegens de overeenkom~t nu, -die de bewegingen van snaren
en ook van andere lichamen -die wij weldra zullen bespreken,
met de schommelingen van het watervlak vertoonen, heeft
men den naam van golfbeweging ook in al die andere gevallen
toegepast, en wel spreekt men altijd van staande golven, wanneer de deeltjes van een trillend lichaam a.lle op hetzelfde
<>ogenblik door den evenwichtsstand gaan en ook gelijktijdig
de grootste uitwijking bereiken. BU elk der boven beschouwde
"enkelvoudige bewegingswijzen" hebben wlj dus met staande
golven te doen. Bij de watergolven onderscheidt men de golf·
bergen en golfdalen; daarmee komen in andere gevallen de
aan weerszijden van een knoop liggende deelen van het lichaam
<>vereen, die in tegengestelde phasen verkeeren.
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Zoowel bij de snaar als bij het vloeistofoppervlak van Fig,
244 liggen de punten die de grootste uitwijkingen en dus ook
de grootste snelheden krijgen, telkens in het midden tusschen
twee op elkaar volgende knoopen. Die punten worden buiken
genoemd, een benaming die eveneens in alle soortgelijke gevallen wordt toegepast.
Kenmerkend voor al deze golfbewegingen is de periodiciteit
met betrekking tot de plaats, d.w.z. de omstandigheid dat men,
van een of ander punt over een bepaalden afstand voortgaande, denzelfden toestand weer terugvindt. Die afstand is
klaarblijkelijk in Fig. 243, c: AD en in Fig. 244: AB; hij
wordt de golflengte genoemd. De afstand van twee op elkaar
volgende knoopen ü~ een halve, en de afstand van een knoop tot
den daarop volgenden buik een kwart golflengte.
Geeft een snaar zijn grondtoon, dan kan men zich toch
altijd voorstellen dat hij een der deelen van een langere snaar
js, die op de wijze trilt, die in Fig. 243, c is voorgesteld. Er
js dus ook in dit geval aanleiding, om van de golflengte te
spreken; de lengte van de snaar is de helft daarvan.
§ 306. Longitudinale trillingen van een veerkrachtige
staaf. Zij (Fig. 245) AB een staaf, met zUn eene uiteinde A
Qn wrikbaar bevestigd, die men heeft uitge:rekt door het uiteinde
B naar B', en b.v. de doorsneden C
Fig. 245.
~n D naar C' en D' te verplaatsen.
B.B'
JJIJ'
CC
A
Tengevolge van de veerkracht zullen ..---- .-----,....------, ...:.
1
<Ie deeltjes, zoodra zij losgelaten wor<ian, naar hun evenwichtsstanden
terugkeeren, en wanneer de verplaatsingen van de verschillende doorsneden geschikt zijn gekozen, dus volgens een be·
paalde wet van A naar B toenemen, zal een "enkelvoudige
be\vegingsw\jze" of een "staande golfbeweging" ontstaan. Zoodra de deeltjes wegens de snelheid die zij gekregen hebben,
de evenwichtsstanden hebben overschreden, wordt het deel
van de staaf nabij A samengedrukt; dit deel drukt het meer
naar rechts gelegene terug en dientengevolge zal na eenigen
tijd een omkeering van de beweging plaats hebben. De beweging naar buiten wordt op zijn beurt uitgeput door de

I

ll

I\

....
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spanning die in de staaf door een uitrekking wordt opgewekt.
De dichtheidsveranderingen nemèn geleidelijk van A naar
B af en zijn in het laatste punt 0; het uiterste laagje .van
de staaf bij B kan zich nl. geheel vrij naar rechts uitzetten
terwijl elk deel dat tusschen twee doorsneden is begrepen aan
geen van beide zijden vrij is.
De verplaatsingen daarentegen zijn 0 in de onmiddellijke
nabijheid van A en worden naar het vrUe uiteinde toe grooter; daar hebben zij de grootste waarden. Ditzelfde geldt ook
Fig. 246.
van de snelheden. Deze worden, wat
A
B
grootte en richting betreft, voor twee
1
_,.
oogenblikken die een halven trillings.
tijd van elkaar verwijderd zijn, door
Fig. 246 voorgesteld.
j
Bij dezen bewegingstoastand treft
A.
B
men in A een knoop en in B een
buik aan; er kunnen echter ook een grooter aantal knoopen
en buiken voorkomen.
Laat nl. (Fig.· 247) a 1 b., b2 a2 , a 3 b3 , b4 a4 eenige gel\ike staven zijn, die alle op de boven beschreven wijze trillen, zoodat
Fig. 247.
aan de uiteinden a
knoopen en aan de
Iw
a
!J:J _
. d en b b 'k
I _ "'"b,+ Fb2 _'"zI a[~
_ a'l
I
m'tem
m en gevonden worden. Laat
de amplitudo van de uiteinden b bij al de staven even groot
zijn, zoodat hetz~lfde van de dichtheidsveranderingen aan de
uiteinden a geldt. Wij nemen eindel\ik aan dat de staven
alle op hetzelfde oogenblik de grootste uitwijking bereiken en
dat de gelijktijdige bewegingsrichtingen zoo zijn als door de
pijltjes wordt aangegeven.
In plaats van nu ·al de uiteinden a afzonderlijk vast te hDuden, kunnen wij dit ook alleen met a 1 en a4 doen, maar de
tweede en de derde staaf tot één geheel vereenigen, zoodat
z\i tegen elkaar steunen; dit is mogelijk omdat toch in a~ en
a 3 dezelfde druk of ~panning besbaat. Even goed kunnen wij
ook de uiteinden b1 en b2 , b3 en b4 met elkaar vareenigen
zonder iets aan de beweging van de staven te veranderen;

+
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b1 en b, hebben nl. steeds dezelfde snelheid in dezelfde rich·
ting en hetzelfde geldt van b3 en b4 •
Wat men nu ten slotte gekregen heeft is één lange staaf
(Fig. 248), die met een aantal knoopen en buiken trilt. Aan
de knoopen p, q, r ontstaan de grootste dichtheidsveranderin·
gen en wel bij q juist omdat
aan weerszijden van dit punt
Fig. 248.
de beweging tegengestelde p
s
q
tb
'~"'
phase heeft; b.v., op het I I +I
oogenblik waarop de figuur
betrekking heeft, naderen de deeltjes rechts en links van q
tot elkaar en ontstaat dus in dezen knoop een verdichting.
Aan weerszijden van een buik vindt men gelijke snelheden
in dezelfde richting ; van daar dat aan een buik geen dicht·
heictsveranderingen worden gevonden.
Om N, het aantal trillingen per seconde te leeren kennen
is het voldoende, het geval van Fig. 245 te bespreken. Daar

+ -

+

de kracht waardoor de deeltjes naar hun evenwichtsstand wor·
den gedreven, de veerkracht is, is N des te grooter, naarmate
de elasticiteitsmodulus grooter is, en natuurlijk wordt bij ver·
meerdering vrzn de dichtheid N kleiner. De doorsnede van de
staaf is zonder invloed, daar men een dikke staaf kan opbouwen uit eenige dunnere, die elk op zich zelf trillen. Eindelijk
zal N bij een korte staaf grooter zijn dan bij een lange, want

zondert men in gedachte van beide staven een gelijk gedeelte
aan het vr\je uiteinde af en verplaatst men dit over denzelf·
den afstand naar binnen, dan bedraagt bij de korte staaf de
samendrukking per lengte-eenheid, en dus ook de opgewekte
druk, meer dan bij de lange staaf. De theorie voert tot de formule
N=

~V;

.. ......

(4)

waarbij ;., het viervoud van de lengte, a de dichtheid (§ 88)
E den elasticiteitsmodulus (§ 254) voorstelt.
De formule is ook in het geval van Fig. 248 van toepassing; onder ;., moet men dan de golflengte verstaan.
l.Tit het bovenstaande kan men nu gemakkelijk afleiden dat
~n

bij een Qtaa{, even goed als bij een snaar, verschillende "enkel-
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voudige bewegingswijzen" bestaan, dat hij dus ook, behalve een
grondtoon, verschillende boventonen kan geren. Om in ieder bijzonder geval uit te maken hoe het daarmee gesteld is, moet
men in het oog houden dat aan een vastgeklemd uiteinde noodzakelijh een knoop en aan een vrij uiteinde een buik moet gevonden worden; aan het eerste is nl. elke beweging en aan
het laatste elke dichtheidsverandering uitgesloten. De staaf
moet dus altijd aan een of meer van de kwartgolven beantwoorden, die men in Fig. 248 ziet. Zün de uiteinden vrij, dan
moet het lichaam, om op een bepaalde wuze te kunnen trillen, aan knoopen ondersteund (vastgeklemd) worden.
Fig. 249 heeft betrekking op de twee eerste bewegingswijzen van een staaf waarvan beide einden vrij zijn. De knoopen
liggen in p , of in q en r. Bij
Fig. 249'
zulk een s t aaf st aan, evenals
wij het voor een snaar vonden
·
P
a; _r:;;.
1
~
304), de trillingsgetallen van
(§
-L - - . - - - - ' ' - -den grondtoon en de achtereenvolgende boventonen tot elkaar
·I
I - ± .._ •]'
b
9
als 1, 2, 3, 4, 5, enz. Wanneer
deze betrekking tusschen den grondtoon en de boverttonen bestaat,
worden deze laatste harmonische boventonen genoemd.
Daar de hier besproken trillingen in de richting van de
lengte der staaf gebeuren worden zij longitudinale genoemd,
in ·tegenstelling met transversale, die loodr-echt op de lengte
plaats hebben of in het algemeen loodrecht op de richting in
welke een lichaam de grootste uitgebreidheid heeft.
§ 307. Longitudinale trillingen van luchtkolommen. Een
in een buis besloten gasmassa kan trillingen uitvoeren, die
zoo zeer met de beschouwde bewegingen van veerkrachtige
staven overeenkomen, dat zij door dezelfde figuren kunn'en
worden voorgesteld.
Bij Fig. 245 verbeelden wij ons nu een buis, die aan het
.einde A gesloten en bij B open is. Worden door een beweging evenwijdig aan de as van de buis de luchtdeeltjes uit
hun evenwichtsstand naar buiten verplaatst, van B naar B'
en van 0 naar 0', dan ontstaat bij A een verdunning en de
druk van de buitenlucht drijft de deeltjes terug. Het verschil

+-

+
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tusschen dezen druk en dien in de buis neemt de rol van de
veerkracht bij de vaste staaf over i. zoodra de deeltjes uit hun
~venwichtsstanden naar binnen verplaatst z\jn, krijgt dat ver.,
schil het tegengestelde teeken als zooeven.
Ook bewegingstoastanden zooals die door Fig. 248 worden
voorgesteld, kunnen in een luchtkolom bestaan. De beweging
van de deeltjes aan weerszijden van den knoop q wordt uitgeput en in een tegengestelde beweging veranderd door de
verdichting en daarmee gepaard gaande drukverhooging die
in q ontstaan.
Om voor alle gevallen het aantal trillingen te kunnen aangeven is het weer voldoende, dit voor het geval van Fig. 245
te berekenen. Uit de bekende eigenschappen van de gassen kan
men afleiden welke druk in de buis door een binnenwaartsche
beweging van de lucht wordt opgewekt, hoe snel dus die beweging
wordt uitgeput; eveneens, hoe lang het duurt voor een buitenwaartsche beweging wordt omgekeerd. Daarbij moet men in aan-

merking nemen dat in gewone gevallen de trillingen zoo snel
plaats hebben, dat de dichtheidsveranderingen als adiabatisch
mogen beschouwd worden (§ 228). Stijgt nu de temperatuur
bij een verdichting en daalt hij bij een verdunning, dan zal
de druk in het eerste geval nog meer toenemen en in het
tweede geval nog meer afnemen, dan hij zou doen als de
temperatuur onveranderd was gebleven. De krachten die de
deeltjes naar den evenwichtsstand drijven, worden dientengtvolg&
door de bedoelde temperatuurwisselingen steeds vergroot, en het
aantal trillingen per seconde zal daardoor grooter uitvallen. De

formule waardoor men dit getal uit de golflengte ;., kan berekenen, is
N=

Cp-E_d
~V
C
A

•••••••

(5)

0

Daarin is p de druk dien de lucht in den evenwichtstoestand per vlakte-eenheid uitoefent, en d de dichtheid, die hij
dan heeft, cp de soortelijke warmte bij constanten druk en cdie bij constant volume (§ 230). Dat er tusschen deze beide
waarden een verschil bestaat, hangt juist met de temperatuurveranderingen bij adiabatische samendrukking en uitzetting
samen en het is dus niet vreemd dat de verhouding van de
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beide soortelijke warmten kan dienen om den invloed in reke·
ning te brengen, dien deze temperatuurveranderingen op het
trillingsgetal hebben.
Evenals een staaf kan ook een luchtkolom verschillende tonen
geven . .Aan een gesloten einde van de buis waarin hij bevat is,
()ntlJtaat een knoop, aan een open einde een buik, want hier kan
de lucht vrij naar buiten (ook zijdelings) ontwijken of van buiten toestroomen, zoodat hier geen druk- of dichtheidsveranderingen kunnen voorkomen. Een aan weerszijden open buis
kan tonen geven, waarvan de trillingsgetallen tot elkaar staan
als 1, 2, 3, enz.; een buis die aan het eene einde gesloten
is, geeft tonen, waarvan de trillingsgetallen zich verhouden
als 1, 3, 5, enz. Het eerste wordt ten deele door Fig. 249 opgehelderd ; het laatste toe te lichten kunnen wij aan den
lozer overlaten.
§ 308. Luchtmassa's van anderen vonn. In elke luchtmassa
die in een vat met èen enkele opening besloten is, kunnen, evenals
in de buis van Fig. 245, trillingen plaats hebben, waarbij de
lucht bcrurtelings naar binnen en naar buiten gaat. Zoo b.v. in
-een fl.esch, en eveneens in de zoogenaamd:e klankbollen of
1·esonatoren, die het eerst door HELMHOLTZ voor een later aan
te geven doel zijn gebezigd. Fig. 250 stelt zulk een klankbol
met de opening a voor. Bij b is hij van een kort buisvormig
aanhangsel voorzien, dat open is en in bet oor kan worden
gestOken; de dichtheidsveranderingen aan den wand tegenover
a brengen dan het trommelvlies in trilling.
Ook bij zulk een klankbol bestaan boventonen;
de luchtmassa kan zich nl. splitsen in eenige in
Fig. 250 naast elkaar liggende deelen, zoodat op
hetzelfde oogenblik de !ucht zich in het eene
deel naar rechts, en in een daarnaast liggend
deel naar links beweegt. Intusschen staat hier
het aantal trillingen van de boventonen niet in
een zoo eenvoudige betrekking tot dat van den
grondtoon als in de tot nog toe behandelde gevallen.
Voor wi,j verder gaan dient er op gewezen te worden, dat
men de trillende lichamen die bij de geluictsverschijnselen ter
Fig. 250.

sprake komen, in gedachten in zeer kleine deelen (volume-
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elementen), stel b.v. met afmetingen van 0,001 of 0,0001 cm,
kan verdeelen, die elk in zijn geheel heen· en weergaan. Elk
dezer deeltjes bevat nu nog een zeer groot aantal molekulen,
maar, wanneer wij ons een duidelijke voorstelling van de geluidstrillingen willen vormen, is het niet noodig en zelfs niet
wenschelijk aan die afzonderlijke molekulen en aan de beweging die zij nog in het volume-element kunnen hebben, te
denken. Waar b.v.. in het bovenstaande van "luchtdeeltjes''
gesproken werd, werden daarmee niet de molekulen bedoeld,
maar kleine massa's die nog zeer vele molekulen bevatten.
Ook over het arbeidsvermogen b~i gasvormige lichamen moeten w\j nog een opmerking maken. _Bestaat in de buis van
Fig. ·246 aan het uiteinde A een verdichting, dan vindt men
daar toch geen potentieele energie, zooals in een samengedrukte vaste staaf. In een gasmassa waarvan de molekulen
elkaar niet merkbaar aantrekken, bestaat geen ander arbeidsvermogen dan de kinetische energie van de in hun geheel
heen- en weergaande lagen en de eveneens kinetische energie
van de onregelmatige molekulaire bewegingen. Het zijn deze
vormen van arbeidsvermogen, die bij de geluidstrillingen in
elkaar overgaan.
§ 309. Transversale trillingen van staven. Een staaf a b
(Fig. 251), die met het eene einde is vastgeklemd, zal,· nadat
men hem in den gebogen stanel a b'
Fig. 251.
heeft losgelaten, tusschen dezen
stanu en a b" heen- en weergaan.
Veerkrachtige metaaltongen die op
-deze wijze trillen, worden in vele u- -=-=--=-- ----------_--....,..l•
gevallen aangetroffen. Ook een staaf
----------~·
waarvan de beide einden vrij zijn,
kan, wanneer twee geschikt gekozen. punten worden vastgehouden, transversaal trillen (Fig. 252).
De knoopen a en b liggen hierbij
op afstanden van de uiteinden, die
0,22 van de lengte bedragen.

Fig. 252.
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De kracht waardoor in deze
gevallen de deeltjes naar den evenwichtsstand worden teruggedreven, schuilt in de spanning die in de eene helft van de lengteL~

2
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vezels, en den druk die in de andere helft wordt opgewekt (§ 257).
Evenals de aard van de beweging wrden nu ook de formules
waardoor N kan worden berekend, ingewikkelder dan voor de
longitudinale trillingen. Wij vermelden alleen dat vergrooting
van de lengte en verkleining van de dikte, d. w. z. van de afmeting in de trillingsrichting, N kleiner maakt.
De beweging van een stemvork heeft veel overeenkomst met
de boven besproken trillingen. De krachten die de beweging
beheerschen, moeten in het middelste deel van de staaf, waar
hij gebogen is, gezocht worden, daar vooral de kromming
hiervan verandert. D1l.arentegen wordt het grootste arbeidsvermogen van beweging nabij de uiteinden van de beenen
gevonden. Door aan het uiteinde iets van het staal weg te
vijlen vermindert· men de massa en verhoogt dus den toon;
daarentegen zal het wegvijlen in het midden van de bocht
den toon verlagen omdat het middelste gedeelte van de stemvork, als de kromming ervan veranderd is, met des te meer
kracht den oorspronkelijken vorm tracht te hernemen, naarmate het dikker is. Op deze wijze kan de stemvork op den
verlangden toon worden gebracht.
Somtijds neemt men bij het aanstrijken een boventoon waart
die veel hooger is dan de grondtoon en tot dezen in geen
eenvoudige betrekking staat. Daar deze boventoon JJ.iet altijd
ontstaat en sneller is uitgeput dan de grondtoon, kan de stemvork dienen om een enkelvoudigen toon voort te brengen.
Opmerking verdient nog het verschil dat er tusschen de transversaletrillingen van een snaar en die van een staaf bestaat. Terwijl bij de
laatste de krachten die de deeltjes naar den evenwichtsstand drijven door
een buiging worden opgewekt, is de buiging bij een dunne snaar zonder invloed, zoodat de trillingen alleen van de reeds in den evenwichtsstand bestaande spanning afhangen, die over de geheele doorsnede dezelfde grootte en richting heeft.
§ 310. Transversale trillingen van vliezen en platen. Een dergelijk
verschil bestaat ttJ.Sschen een dun gespannen vlies dat aan den omtrek
bevestigd is, en een veerkrachtige plaat van eenige dikte, die b.v. in
bet midden ondersteund kan zijn. Ook deze lichamen kunnen verschillende tonen geven, een grondtoon, bij wélken al hun deeltjes zich up
betzelfde oogenblîk in dezelfde richting bewegen, en boventonen, waarbij
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het lichaam zich door "knooplijnen" splitst in deelen, waarvan telkens
de naast elkaar liggende in tegengestelde phase verkeeren. Het gemakkelijkst kan men bij een cirkelvormige plaat, door een paar geschikt gekozen punten van den rand vast te houden, knooplijnen doen ontstaan,
die langs stralen loopen en klaarblijkelijk nooit anders dan in even getal
kunnen voorkomen.
Over het aantal trillingen van de verschillende tonen, waartusschen
noch bij een plaat, noch bij een vlies een eenvoudig verband bestaat,
slechts deze opmerking, dat ook hier de algeroeene regel geldt dat, naarmate het lichaam zich in meer deelen verdeelt, de toon hooger wordt.
Klokken zijn niet anders dan gebogen platen, die op een· rl rgelijke
wijze als vlakke platen, transversaal, d.w.z. in een richting loodrecht
op het oppervlak kunnen trillen.

§ 311. Trillingen van een met vloeistof gevulde veerkrachtige buis.
In een met water gevulde caoutchoucbuis kunnen staande golven bestaan op een wijze die door Fig. 253 wordt opgehelderd. Terwijl de
buiswand in de punten a, b, c, . . . , of eigenlijk in de vlakken, door
die punten loodrecht op de lengte gebracht, in rust blijft, wotdt tusschen die punten afwisselend een verwijding en een verenging gevonden,
terwijl, op dezelfde plaats, een vei"Wijding na een halven trillingstijd in
een vernauwing overgaat en omgekeerd. De deeltjes van den wand trillen transversaal, maar de snelheden van de vloeistofdeeltjes hebben ook
longitudinale componenten. Immers, wanneer de verwijding bij
"'----------------d in een vernauwing overgaat,
wordt een deel van de vloeistof
die eerst tusschen de vlakken b b'
en cc' bevat is, door die vlakken heen naar de aangrenzende deelen
van de buis gedreven.
Als beweegkracht is hier de elasticiteit van den wand in het spel.
Is de wand stijf, dan bezit hij wegens de in de figuur aangegeven "buiging" van de lijn a b d c .... een zekere vrije energie, maar bij dunne
en buigzame buiswanden treedt deze vrije energie op den a~htergrond.
De neiging van de buis om zich na een verwijding weer samen te trekken moet dan verklaard worden uit de omstandigheid dat de ringvormige elementen waarin men den wand door vlakken loodrecht op de
lengte kan verdeelen, bij de verwijding een uitrekking in de richting
van den omtrek ondergaan.
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De massa die in beweging gebracht moet worden, is deels die van
den wand, deels die van de vloeistof. Bij dunwandige buizen van niet
al te kleine middellijn zal de laatste echter den grootsten invloed hebben.
De berekening van den trillingstijd is vrij moeilijk, maar men kan
aanstonds inzien dat hij zal afhangen van de middellijn, de wanddikte,
d\\ dichtheid van de vloeistof en den elasticiteitsmodulus van den buiswand. Bovendien mag men, na al de voorafgaande voorbeelden, verwachten nat de trillingen des te sneller zullen plaats hebben, naarmate de
golflengte, d. i. de afstand a c, kleiner is.
§ 312. Interferentie van trillingen langs dezelfde lijn.

Wij moeten nu kennis maken met, een beginsel dat bij de
verklaring van vele geluids- en lichtversch\jnselen zeer vruchtbaar is gebleken, met het beginsel nl. van het gelijktijdig bestaan van ve1·schillende kleine bewegingen. Wij zullen daarbij
uitgaan van de beschouwing van een enkel punt dat zich
langs een rechte lijn beweegt. Zlj 0 het vaste punt op deze
lijn, van waar men (§ 53) den afstand s rekent, en stellen wij
ons voor dat twee bewegingen bekend zijn, die het punt onder
de werking van geschikte krachten kan uitvoeren. Bij elk
daarvan is dan s een zekere functie van den tijd t en wij
zullen deze functiên als s1 en s2 onderscheiden.
Men kan zich nu altijd een derde beweging denken, die zoo
plaats heeft, dat op elk oogenblik de verplaatsing s de algebraïsche
som is van de waarden die zij zou hebben, wanneer alleen de
eerste of alleen de tweede beweging bestond. Uit de beginselen
der mechanica kan worden afgeleid dat deze "resulteerende" beweging, die door de vergelijking
s = s.

+ s2

•

• (6)

bepaald wordt, werkelijk kan worden uitgevoerd, als de krachten
die voor de eerste en de tweede beweging noodig zijn, gelijktijdig
bestaan.
Heeft nl. b. t de in § 62 aangegeven beteeken is en stellen b. s., b. s2, b. s
de aangroeiingen voor gedurende den tijd b. t, dan is klaarblijkelijk
b. s = b. St

dus ook

+ b. s2,

b. s
b.st
b.s2
t;t= "Et+ "Et'

een vergelijking, die

g~lden

moet, hoe klein men b. t ook kiest. Nu is de
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limiet waartoe de verhouding

~s;

bij voortdurende verkleining van

Á

t na-

dert, de snelheid v" die bij de eerste beweging op den tijd t bestaat; evenzoo is de snelheid bij de tweede beweging v2 = 'Lim
de resulteerende beweging v = Lim

~ ~-

v=v 1

~s;

en de sne\heic\ bij

Men krijgt dus

+v

2•

Door een redeneering die met de zooeven gebezigde geheel overeenkomt, leidt
men hiei"Uit af dat tusschen de aangroeiingen van de sflelheid per tijdseenheid
of de versnellingen bij de drie bewegingen een dergelijke betrekking bestaat,
en daaruit volgt dat, wanneer de krachten die op een zelfde oogenblik in de
drie gevallen moeten werken, door Fll F 2 en F worden vporgesteld,
F=Ft +F2
is.

Of de voorwaarde vervuld is, dat de krachten die voor twee
bewegingen noodig zUn, gelijktijdig bestaan, moet in elk geval
opzéttelijk worden onderzocht, iets dat in den regel de grenzen van dit leerboek zou te buiten gaan. Wij zullen dus alleen
vermelden dat naar den in (6) uitgedrukten regel met elkaar
samengesteld mogen worden :
a. De bewegingen van een zelfde punt van een geluidgevend
lichaam, die bij twee bewegingswijzen daarvan behooren.
Als voorbeeld diene het geval van den in § 303, b besproken, met twee
stoffelijke punten belasten draad. Noemen wij de spanning S en de verplaatsingen van de beide stoffelijke punten in Fig. 240 s1 en s2 , de lengte van
de snaar l, en projeeteeren wij eindelijk de op D1 wei·kende spanningen op
1J1 C1, dan vinden wij voor de som van die projectiën
~

A cl
waarvoot• men mag schrijven

x s+
2S

T

St -

82

cl C2

x S,

(3st-s2) . . . . . . . . . . (7)

Zijn nu bij een zekeren bewegingstoestand de verplaatsingen op een oogenblik tr 1 en tr2, dan is de op D1 wet·kende kmeht
2S

T (3 IJ"t -

tr2) •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(8)

Bij een tweeden bewegingstoestand, waarbij op hetzelfde oogenblik de verplaatsingen tr 1' en tr2' voorkomen, heeft die. kracht de waarde
2lS (3 trt'- tr2')

•

•

•

•

•

•

•

.

•

•

(9)
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Is nu bij een derden bewegingstoestand
St= ITt + 1Tt 1 en 82 = tr2 + tr/,
dan is de uit de spanning voortvloeiende kracht (7) werkelijk de som van (8)
eii' (9). Aan de voorwaarde waaraan het samenstellen der bewegingen gebonden is, is dus inderdaad voldaan.

b. De trillingen die een deeltje van een gasmassa door de
(tanwezigheid van twee geluidsbronnen krijgt.
c. De twee daardoor teweeggebrachte bewegingen van het trom·
.melvlies van een waarnemer.

Hierbij is steeds ondersteld dat de twee trillingE\n langs
dezelfde lijn plaats hebben, wat in de onder a en b genoemde
gevallen niet altijd verwezenlijkt is.
Even goed als twee, kan men ook drie of meer bewegingen
met elkaar vereenigen; het trommelvlies kan door een wille·

keurig aantal trillingen, van verschillende geluidsbronnen af·
komstig, worden getroffen.
De samenwerking van verschillende trillingen noemt men
interferentie; wij zullen nu de uitkomst waartoe die leidt,
nader onderzoeken.
§ 313. Phase en phaseverschil. De verschillende toestanden
waarin zich bij een enkelvoudige trilling, wat de uitwijking en
de snelheid betreft, een punt achtereenvolgens bevindt, worden
als "phasen" onderscheiden; telkens na een vollen trillingstijd
keert dezelfde phase terug, terwijl de phasen op twee oogenblik·
ken waar een halve trülingstijd tusschen ligt, ",tegengesteld" ge·
noemd worden. Men geeft met dit woord· te kennen dat in die
phasen de uitwijkingen tegengesteld gericht zijn en de snelheden
eve'Mens.

Twee enkelvoudige trillingen met denzelfden trillingst\jd langs
evenwijdige lijnen of langs dezelfde lijn, stemmen in phase
overeen, wanneer telkens op hetzelfde oogenblik bij beide de
grootste uitwijking naar dezelfde zijde bestaat. Is dit niet het
geval, dan wordt het "phaseverschil" gemeten door den tijd tusschen een oogenblik waarop het eene trillende punt zijn grootste
uitwijking heeft, en een oogenblik waarop dit met het andere
punt het geval is, een tijd, dien wij steeds in den trülingstijd
als eenheid zullen aangeven. Men kan ook zeggen, dat het eene

trillende punt het andere zooveel vóór is, als door het phaseverschil bepaald wordt.
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Is dit verschil een kwart trillingstUd,. dan is het eene punt
in zijn evenwichtsstand, wanneer het andere zijn grootste uitwijking heeft. Phasen die een halven trillingstijd verschillen,
zijn tegengesteld, en een phaseverschil van een vollen trillingstijd komt op hetzelfde neer als gelijkheid van phase. In het
algemeen kan men bij het opgeven van het phaseverschil een
vol aantal trillingstijden weglaten.
Is een enkelvoudige trilling op de in § 55 besproken wijze
door een sinusoïde graphisch voorgesteld, dan kan men de
voorstelling van een andere trilling, die zich van. de eerste
alleen door een zeker phaseverschil onderscheidt, krUgen door
de kromme lijn in de richting van de as der tijden te verschuiven over een afstand die van het phaseverschil afhangt.
§ 314. Enkelvoudige trillingen van dezelfde periode. Door
.samenstelling van twee dergelijke trillingen krijgt men natuurlijk
een beweging die eveneens dezelfde periode heeft. Men kan bew~jzen dat dit weer een enkelvoudige trilling is; de amplitudo
daarvan hangt af van de amplituden der gegeven trillingen en
het phaseverschil. Is dit laatste 0, komen dus gelijktijdig de

grootste uitwijkingen uit den evenwichtsstand naar dezelfde
zijde voor, dan is de resulteerende amplitudo de som van de
gegevene; hij wordt gelijk aan het verschil daarvan, als het
phaseverschil een halven trillingstijd bedraagt. In elk ander ge-

val heeft de amplitudo van de resulteerende trilling een waarde
die tusschen de twee zooeven genoemde ligt. Bij tegengestelde
phasen en gelijke amplituden heffen de trillingen elkaar voortdurend op.

Ter verduidelijking van dit alles kan een graphische voorstelling dienen. Men kan, in het algemeen, op dezelfde assen
twee lijnen teekenen, die op de in § 55 aangegeven wijze de
bewegingen voorstellen, waarvan in § 312 sprake was. Om
dan de graphische voorstelling van de resulteerende beweging
te krijgen, moet men bij de twee lijnen de ordinaten nemen,
die bij een zelfde abscis, d.w.z. bij een zelfden tijd behooren,
en de algebraïsche som daarvan als de ordinaat voor een
nieuw punt met diezelfde abscis nemen. Door dit voor een
aantal abscissen te doen, vindt men even zoo veel punten
van de gezochte lijn ; inderdaad heeft men dan in de figuur
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zichtbaar gemaakt, wat in vergelijking (6) is uitgedrukt.
WU zullen kortheidshalve de zooeven beschreven bewerking
het samenstellen van twee kromme lijnen noemen en van de
resulteerende lijn spreken.
Fig. 254 geeft nu de graphische voorstelling van de interferentie van twee ènkelvoudige trillingen, die door de lijnen
L 1 en L 2 worden afgebeeld. De resulteerende lijn L3 , die men
krijgt door b.v. AR = A P + A Q en B U = B S - B T te
maken, is weer een sinusoïde; hierdoor blijkt het in de figuur,
dat ook de resulteerende beweging een enkelvoudige trilling is.
Fig. 254.

Het phaseverschil tusschen de gegeven trillingen wordt in
de figuur voorgesteld door den afstand van de punten, in
welke de l~jnen L 1 en L 2 de x-as stijgende snijden. Hoe de
resulteerende amplitudo van dat phaseverschil afuangt, en hoe
de lijn zou worden, wanneer het 0 of een halve trillingstijd
was, zal men zonder moeite inzien. Verder blijkt uit de figuur
dat de resulteerende trilling met geen van de twee gegevene
in phase overeenstemt.
Evenals twee kan men ook drie of meer enkelvoudige tril·
lingen van dezelfde periode samenstellen; die leveren vJk altijd
een enkelvoudige trilling op. De amplitudo daarvan hangt weer
van de gegeven amplituden en van de phaseverschillen af en
kan in énkele bijzondere gevallen 0 worden, o. a. wanneer de
· trillingen elkaar twee aan twee opheffen.
Om een voorbeeld van twee enkelvoudige trillingen met een zeker pbaseverschil te hebben, verbeelde men zich op denzelfd~n cirkel twee punten Q1
en Q2 geplaatst, die met gelijke standvastige snelheid rondloopen, maar waar·
van het een het ander een eind vóór is. Wo1·den deze punten op een zelfäe
vaste middellijn gep•·ojecteerd, dan voeren de p•·ojectiën triHingen uit, waa•·tusschen een verschil als het bedoelde bestaat.
Stelt men den straal van den cirkel doo1· a, en den omloopstijd (trillingstijd) door T voor, rekent men verder den tijd van af een oogenblik waaror
Q1 aan het positieve uiteinde van de middellijn is, en duidt men met 2 1r q
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den in den straal als eenheid uitgedruk ten boog Q1 Q2 aan, positief gerekend
als Q2 vóór is, dan vindt men gemakkeli jk voor de bewegingen der projectiën
de formules
·

s1 =a cos 2 .". Tt en

s~ =a

cos.. 2 .".

ctT + )

q . . . . (10)

Trouwens, ook zonder aan de cit·kels te denlten, ziet men aan deze fm·mules
welk verschil er tusschen de twee bewegingen bestaat. Een waarde van s die
1
bij zekere waarde ... van den tijd behoort, komt nl. bij s2 voor op een tijd
t = ... - q T; derhalve kan men zeggen dat de tweede beweging de eerste een
tijd q T vóór is. Het getal q geeft dus het phaseverschil aan, in den trillingstijd uitgedruk t.
Men spreekt nu evenzeer van een phaseverschil q wanneer de goniometr ische
functiën in de vergelijkingen (10) met verschillende amplitude n zijn verme.qigvuldigd.
Meer in het algemeen bestaat tusschen de trillingen die voorgesteld worden
door de uitdrukkin gen

s1 =a 1 cos

2.". (~.+q 1 )

en s2 =a 2 cos

2.". (~+q 2 )

een phaseverschil 6 = q1 - q2•
Worden nu deze trillingen met elkaar samengest eld, dan krijgt men voor
de uitwijking op den tijd t
s = a1 cos 2 .". (

~ + q1) + a2

cos 2 .".

of, als men in aanmerkin g neemt dat q2 = q1 -

s=(a 1 +a2 cos

2.".6)

2.". (~+q 1 ) +a

cos

Wij bepalen nu de grootheden A en
en
is. Dan wordt

a1

+a

2

Ijl

2

(~ + q2) .

6 is,

sin

2.".6

2.".(~+q 1 }

zoo, dat

cos 2 .". 6 = A cos 2 .". Ijl

}

. . . . . . (11)

a2 sin 2 .". 6 = A sin 2 .". Ijl

s=A cos

sin

~h (~+qt-lfl)-

Daar A en Ijl constant zijn, stelt dit een enkelvoudige trilling voor. De amplitudo daarvan wordt blijkens (11) bepaald do01·

+

A= V a 12 + 2 a 1 a2 cos 2 .". 6
a},
welke uitdrukkin g voor 6 = 0 overgaat in A= a1 a2 en voor 6
ai-a2.

+

=!

in

§ 315. Zwevingen. Hebben de trillingen niet volkomen, maar
toch op weinig na dezelfde periode en bestaat op z-eker oogenblik bij beide de grootste uitwUking uit den evenwichtsstand
naar dezelfde zijde, dan zal. ook nog gedurende eenige trillingen na dat oogenblik bijna gelijkheid van phase bestaan en
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dus versterking van de beweging plaats hebben. Maar dit kan
niet aanhoudend zoo blijven, daar langzamerhand de eene trilling de andere vóór koiD;t. Na een tijdsverloop dat van de eene
trilling juist een halve periode meer omvat dan van de andere,
bestaan bij de twee bewegingen tegengestelde phasen, zoodat zij
e'OGaar verzwakken of vernietigen, en na een tweemaal zoo langen tijd keert een versterkzng in dezelfde mate als die eerst bestond terug. Dit verschijnsel van de afwisselende versterking en
verzwakking door interferentie draagt in de geluidsleer den
naam van zwevingen; het wordt altijd waargenomen, wanneer
het trommelvlies door twee tonen die maar weinig in hoogte
verschillen, wordt getroffen. Daarb\j is het aantal zwevingen
in de seconde, d. i. het aantal malen dat versterking, of het
aantal malen dat verzwakking plaats heeft, gelijk aán het verscMl van de trillingsgetallen per seconde van de beide tonen.
Wordt b.v. de eene toon voortgebracht door 200 en de
andere door 203 trillingen in de seconde, en gaat men uit
van een oogenblik waarop door beide het trommelvlies naar
binnen wordt gedreven, dan zal het na

~seconde bewegingen

van tegengestelde phase krijgen, want in dien tijd zijn 2~
200 + 1 peno
. den van de eene t n'll'mg en 6
peno
2 . den van de
andere trilliug begrepen. Weer na

~ seconde is er gelijkheid

van phase, d.w.z., de versterkingen volgen elkaar met tusschenpoozen van

i seconde op. Zijn, in het algemeen, N en

N

+n

de twee trillingsgetallen, dan komt de eene beweging de andere
in de seconde n perioden en in

.!.1t seconde

!.n

seconde 1 periode vóór. Na

keert hetzelfde phaseverschil terug en n maal in

d,e seconde zal een vetsterking plaats hebben.
De zwevingen zfjn een geschikt hulpmiddel om te beo~rdeelen
of twee geluidgevende lichamen gelfjk gestemd zfjn, of om een·
klein verschil in hun trillingsgetallen te meten.
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De vraag hoe zich de zwevingen in de graphische voorstel·
ling vertoonen, kunnen wij aan den lezer overlaten.
§ 316. Samenstelling van trillingen waarvan de perioden
in een eenvoudige verhouding tot elkaar staan. Onderstellen

wij da.t de langste van de perioden een veelvoud is van elke
andere, dat b.v. de perioden zijn T,

~

T,

~

T,

~

T, enz. Dan

keert na den tUd T bij elk der trillingen dezelfde uitwijking
terug, daar die tijd 2 trillingstijden van de tweede b·eweging
bevat, 3 van de derde, enz. Ook de resulteerende uitwijking
is dus telkens na den tijd T even groot en de resulteerende
beweging is no,q een trilling met dezelfde periode als de lang·
.zaamste van de gegeven trillingen. Die beweging is evenwel geen
enkelvoudige trilling meer, maar heeft een anderen trillingsvorm (§ 50).

De graphische voorstelling is weer geschikt om dit op te
helderen. In Fig. 255 stellen de gestippelde lijnen enkelvou·
1
dige trillingen met de perioden T en 2
T voor, en de volge·
trokken lijn zou op een wentelenden cilinder worden opgetee·
Fig. 255.

kend door een punt dat die twee enkelvoudige trillingen ge•
lijktijdig uitvoerde. Door die lijn verder samen te stellen met
sinusoïdes met de

p~rioden

i

T,

~ T,

enz. zou men golflijnen

van telkens weer andere gedaante krijgen, en men zal nu
inzien, zoo men nog bedenkt dat de met elkaar samen te
stellen trillingen allerhande amplituden kunnen hebben, en
dat de phase van elk daarvan kan worden gewijzigd, wat een
rijke verscheidenheid van bewegingen men krijgen kan door
vereeniging van enkelvoudige trillingen. Dit gaat zoo ver, dat
zelfs elke denkbare trillingsvorm op deze wijze kan ontstaan;
volgens een door den Fransehen wiskundige FouRIER ontdekte
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stelling kan nl. door samenstelling van geschikt gekozen sin'l),soïdes elke golflijn, van hoe ingew~'kkelden vorm ook, worden
verkregen.
§ 317. Verschillende tonen, door een gelnidgevend lichaam
gelijktijdig voortgebracht. W~i hebben in de gevallen die wij
in het begin van dit hoofdstuk beschouwden, de aandacht gevestigd op het bestaan van verschillende bewegingswüzen,
maar wij hebben ons toen voorgesteld dat telkens maar één
van die bewegingen bestond. Na het in § 312 besprokene
kunnen wij daaraan toevoegen dat een lichaam twoo of meer
van de trillingen waarvoor het vatbaar is, gelijktijdig kan
uitvoeren.
Wij zullen het voorbeeld van een snaar kiezen om dit op
t e helderen, en vooreerst doen
zien welke beweging hij heeft,
wanneer hij gelijktijdig den
grondtoon en den eersten boventoon geeft. In Fig. 256 is voor
8 achtereenvolgende oogenblikken door L de gedaante
voorgesteld, die de snaar zou
hebben, wanneer hij alleen
zijn grondtoon gaf, en door
l die, welke hij zou vertoonen, als alleen de eerste boventoon bestond. De gekozen
oogenblikken liggen even ver
van elkaar; de tusschentijden
zijn 1/ 8 ·van den trillingstijd
van den grondtoon, dus '/4
van dien van den boventoon.
In Fig. a is ondersteld dat
op hetzelfde oogenblik bij beide tonen de grootste uitwtjkingen uit den evenwichtsstand voorkomen; natuurlUk moet dit
dan ook in Fig. c, e en g, wat l betreft, het geval zijn, en in
Fig. e, wat L aangaat. Verder moet in Fig. b, d, f en h de
lijn l met den evenwichtsstand samenvallen, en in Fig. c en g
de lijn L. Wat de gedaante van deze lijn in Fig. b, d, { en
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h betreft, deze wordt uit L in Fig. a en e verkregen door
eenzijdige samendrukking, waarbij alle ordinaten V2 maal
kleiner worden (§ § 16 en 51).
·
Om nu de ligging van elk punt van de snaar op de beschouwde oogenblikken te vinden, moet men den regel van
§ 312 toepaEi,')en; de gedaante van de geheele snaar wordt dus
gevonden door telkens de lijnen L en l met elkaar samen te
stellen. Zoo zijn de volgetrokken lijnen geconstrueerd, die natuurlijk op sommige oogenblikken hetzij met L hetzij met l
samenvallen; wanneer nl. de snaar, alleen den eenen toon
gevende, zich in den evenwichtsstand bevindt, zullen de deeltjes alleen de uitwijking hebben, die bij den anderen toon
behoort.
Op dezelfde wijze kan men het gevat behandelen, dat de snaar,
behalve den grondtoon, meer dan één boventoon geeft.
Welke boventonen de snaar bij zijn grondtoon geeft, en hoe
sterk die tonen zijn, hangt van de wijze af, waarop hij in be·
weging wordt gebracht. Stellen wij ons voor dat zijn punten
uit den evenwichtsstand worden verwijderd, en dan. worden
losgelaten. Verplaatsen wij daarbij alle punten en wel juist
volgens de sinusoïde .A EB (Fig. 243, a), dan zou alleen de
grondtoon ontstaan. Maar zoodra wij aan de snaar een anderen
vorm geven, b.v. dén in Fig. 257 afgebeelden, k;unnen wij
volgens de stelling van FouRIER
Fig. 257.
die lijn opvatten als te z\jn ontstaan uit de samenstelling van ______________ .. _________ ...........
een aantal sinusoïdes, zooals er
in Fig. 256 twee voórkomen. Door wiskundige berekeningen
kan men uitmaken, wat bij elk van deze sinusoïdes de grootste
uitwijking moet zijn, opdat werkelijk door het samenstellen
de lijn van Fig. 257 ontstaat, dus ook, wat de amplitudo wordt
voor de verschillende enkelvoudige tonen die de snaar zal geven.
Zelfs de gebroken lijn die ontFig. 258.
staat (Fig. 258), wanneer men
p
slechts op één puntPeen kracht
heeft laten werken, die het uit
-- -- ---- --- - - ------ - ---- -- - -~- -den evenwichtsstand brengt, kan door same·nstelling van een
groot aantal sinusoïdes worden verkregen. Welke boventonen
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er dan zullen zijn, hangt van de plaats van het punt P af.
Ligt het zooals in Fig. 258, dan heeft de, gedaante van de
snaar veel overeenkomst met de eerste van de figuren 256;
het is dus duidelijk dat naast den grondtoon vooral de eerste
boventoon ontstaat. Daarentegen ontbreekt deze laatste, als P
ia het midden ligt, want dan zijn de uitwijkingen rechts en
links even groot naar dezelfde zijde,· en dit kan nooit het geval zijn, wanneer de golflijn l ván Fig. 256 een der compo·
nenten van de samengestelde lijn is.
Ook dan, wanneer de snaar in trilling gebracht wordt door
er met een hamertje tegen te slaan of door hem te strijken,
geeft hij verschillende tonen tegelijk, waarbij dan weer de
plaats van het geslagen of gestreken punt van invloed is. Bij
het strijken wordt telkens de snaar over een kleinen afstand
door den strijkstok meegevoerd, en springt dan weer terug.
Wij zullen bij andere geluidgevende lichamen niet met
dezelfde uitvoerigheid stilstaan als bij de snaren; als algemeene regel geldt, dat zij de t1'illende bewegingen waarvoor zij
vatbaar zijn, gelijktijdig kunnen uitvoeren en dat het 'l)an de
wijze waarop de beweging ontstaat afhangt, welke boventonen er zijn.
§ 318. Samengestelde tonen. Klank. Als een snaar bij zijn

grondtoon verschillende boventonen geeft, voeren zijn deeltjes
· trillingen uit, die de periode van den grondtoon hebben, maar
niet meer enkelvoudig zijn·; hetzelfde geldt van het trommelvlies van een waarnemer, naar wien het geluid wordt voortgeplant. Op welke wijze de snaar nu echter getokkeld of gestreken wordt, het geluid dat hij voortbrengt, maakt op ons
altijd den indruk van even hoog te zijn, waaruit blijkt dat,
de trillingen mogen enkelvoudig zijn of niet, de toonhoogte
alleen door het aantal trillingen per seconde bepaald wordt.
Toch kan het oor trillingen van verscliilleaden vorm, die
dezelfde priode hebben, b.v. een enkelvoudige en een niet
enkelvoudige, onderscheiden ; het merkt er een eigenaardigheid
aan· op, die· men den klank noemt, en die juist van den trillingsvorm afhangt, dus van het aanwezig zijn van meerdere
of mindere boventonen, met deze of gene intensiteit, naast
den gr0ndtoon.
Het is door den ·klank dat wij het géluid van verschillende
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muziekinstrumenten, al stemt de toonhoogte overeen, kunnen onderscheiden, en op deze zelfde hoedanigheid van het geluid
berust het, dat men, denzelfden toon zingende, toch nog naar
willekeur een "a" of een "o" kan voortbrengen.
Het zal nu duidelijk zijn dat in verreweg de meeste gevallen het geluid, al heeft men met een volkomen regelmatige
opeenvolging van trillingen te doen, niet een enkelvoudige,
maar een samengestelde toon is. De samenstelling van zulk
een toon is nu niet alleen van invloed op de onbepaalde gewaarwording van klank die men ontvangt, maar het oor is in
.meerdere of minden mate in staat, de enkelvoudige tonen die
in het geluid schuilen, elk afzonderlijk te hooren. Het kan dus
voor onze voorstelling hetzelfde doen, waartoe e~n wiskundige
door het theorema van FouRIER wordt in staat gesteld.
Het verdient nog vermelding dat de boventonen menigmaal
aanleiding geven tot zwevingen, die dan omgekeerd het bestaan
van de boventonen bevestigen. Laat men twee snaren waarvan de grondtonen de trillingsgetallen 100 en 203 hebben,
tegelijk klinken, dan hoort men in den regel zwevingen, en
wel 3 in de seconde; deze worden voortgebracht door den
eersten boventoon van de eerste en den grondtoon van de
tweede snaar.
§ 319. Gelijktijdige trillingen in verschillende richtingen.

Evenals een punt tegelijk verschillende bewegingenlangsdezelfde
lijn kan hebben, kan het ·öok meer dan één trilling langs
verschillende lijnen uitvoeren. Stellen wij ons nl. voor dat 0
de evenwichtsstand van het punt is, en dat het op zeker
oogenblik, als alleen de eerste, of alleen de tweede trilling,
enz. bestond, de plaatsen A, B, enz. zou innemen. Stelt men
dan de uitwijkingen 0 A, 0 B enz. naar den voor vectoren
gegeven regel (§ 27) samen, dan krijgt men een vector 0 P
en er is altijd een beweging denkbaar, waarbij het punt op
elk oogenblik dat men beschouwt in het uiteinde P van dien
vector ligt. Men zegt dat deze ,resulteerende" beweging door
het samenstellen van de gegeven trillingen verkregen wordt.
In vele gevallen zijn de in een stelsel werkende krachten van
dien aard dat de resulteerende beweging ook werkelijk kan
worden uitgevoerd. Een eenvoudig voorbeeld levert een snaar,
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wanneer hij twee van de vroeger besproken enkelvoudige bewegingen heeft, maar zoo dat de deeltJes bij de tweede beweging in een ander vlak heen- en weergaan dan bij de eerste.
Wij zullen nu in een paar gevallen onderzoeken welke baan
een punt beschrijft, dat gel\iktijdig in twee onderling loodrechte
richtingen trilt.
a. Twee enkelvoudige triUingen met dezelfde periode. Op dit
geval heeft Fig. 259 betrekking; daarbij is ondersteld dat de
eene beweging langs een verticale en de andere langs een
horizontale lijn plaats heeft.
Fig. 259.
Het snijpunt van die lijnen
is de evenwichtsstand.
De gedaante van de baan
hangt van het verschil in
phase af. Men kan nl. een
der uiteinden A van de
verticale en een der uiteinden B van de horizontale lijn als "overeenkomstige" punten
kiezen, en zeggen dat de t\vee bewegingen in phase overeenstemmen, wanneer op hetzelfde oogenblik waarop door de eene
beweging het punt in A zou zijn, de andere het in B zou
brengen. Een phaseverschil wordt dan gemeten door den tijd
die er verloopt tusschen de tijdstippen waarop het punt A bij
de eene en het punt B bij de andere beweging zou worden
bereikt.
Is nu het phaseverschil gegeven, dan kan men, te werk
gaande als in Fig. 48 (§ 51), niet alleen voor elk van de beide
trillingen de plaats van het punt voor een aantal oogenblikken
aangeven, maar ook aanwijzen welke punten op een zelfden
tijd betrekking hebben. Loodlijnen, in dergelijke overeenkomstige punten op de verticale en de horizontale lijn opgericht,
bepalen door hun snijpunt een van de plaatsen die het punt
in werkelijkheid inneemt 1 en de rechte of kromme lijn die
door de zoo gevonden punten getrokken wordt, is de werkelijke baan.
De figuren zullen na deze opmerkingen weinig toelichting
behoeven. Het hoogste punt van de verticale en het rechter
uiteinde van de horizontale lijn zijn als overeenkomstige punten
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gekozen, en voor het phaseverschil zijn de waarden 0, ~ T en
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aangenomen. De baan is in het eerste geval een rechte lijn,
in de twee andere gevallen, zooals troltwens ook in het algemeen,
een ellips. De lezer voere verder zelf de constructie uit voor
eenige andere waarden van het phaseverschil !:::.. Men zal krijgen:

-voor !:::. =

~T

een ellips, gelijk en gelUkvormig met de mid·

delste van de figuren 259, maar met het boveneinde naar links
en niet naar rechts hellende;
·voor l::. =

1

2T

een rechte lijn die op dezelfde wijze van die

van Fig. 259 verschilt;
5
-voor l::. = 8 T dezelfde baan als voor !:::. = 3 T;
8
"

t:,.-~T

"

-4

"
"

11

·"

11

"

"

1

l::.=8T.

Zijn de amplituden aan elkaar gelijk, dan gaat de staande
ellips van Fig. 259 in een cirkel over. Nader onderzoek leert
.dat de beweging van het punt in dien cirkel gelijkmatig is;
lnderdaad is dit in overeenstemming met de oorspronkelijke
definitie van een enkelvoudige trilling.
Merken wij, wat de elliptische banen betreft, nog op dat een beweging in zulk een baan op verschillende wijzen in twee onderling loodrechte enkelvoudige trillingen kan worden ontbonden. De beweging b.v.
in de hellende ellips van Fig. 259 kan ook beschouwd worden als de
resultante van twee bewegingen langs de assen daarvan. In het algemeen, wanneer men het punt dat een van de besproken elliptische bewegingen uitvoert, in elk zijner standen op een rechte qjn projecteert,
zal de beweging van de projectie een enkelvoudige trilling zijn.
b. In een volgend hoofdstuk zullen wij hulpmiddelen leeren kennen,
waardoor men een lichtpunt de beweging van twee geluidgevende lichamen zoo kan doen volgen, dat deze het in twee loodrecht op elkaar
staande richtingen doen heen- en weergaan. Daar d,e indruk dien het
in een van zijn standen dp ons netvlies teweegbrengt, een merkbarert
Lli
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tijd voortduurt, meent men het dan in alle punten van zijn baan
gelijktijdig te zien, en neemt dus een lichtlijn waar (figuren van LIS"SAJOUS). Geven de beide lichamen denzelfden toon, dan heeft die lijn
een van de boven besproken vormen.
Een merkwaardig verschijnsel valt echter waar te nemen, zoodra de
beide tonen een weinig in hoogte verschillen. Verkeeren dan de twee
trillingen van het lichtpunt op zeker oogenblik volkomen en gedurende
eenigen tijd ten naaste bij in dezelfde phase, dan ziet men de rechte lijn.
van Fig. 259. Maar weldra ontstaat een phaseverschil, en zoodra dit
.
1
b.v. =g T is geworden, krijgt men de hellende ellips van die figuur.
Deze ~aat op zijn beurt in de staande ellips over, en zoo worden alle
lijnen doorloopen, die boven beschreven werden. De ana~ogie van dit
verschijnsel met de zwevingen springt in het oog en het is gemakkelijk
in te zien dat de figuur ev~n dikwijls de reeks van
Fig. 260.
. . ... vormen doorloopt als er een zweving gehoord wordt.
c. Enkelvoudige trillingen met penoden die in
: een eenvoudige verhouding tot elkaar staan. Fig.
~ 260 heeft betrekking op het geval dat de verhouding

~

is. De constructie van de lijn bep!'oeve de lezer

zelf; wij kunnen volstaan met de opmerking dat,
zoodra men een figuur van deze gedaante waarneemt,
daaruit onmiddellijk tot de genoemde verhouding kan
worden besloten. Wanneer nl. een punt de geheele
kromme lijn doorloopt, gaat het in verticale richting twee maal en in
horizontale richting drie maal heen en weer.
Verandert men de phase van een der trillingen, dan wordt ook hier
een baan van andere gedaante verkregen.

§ 320. Beweging onder den invloed van een periodiek
werkende kracht. Deelt men aan een geluidgevend lichaam

een zeker arbeidsvermogen mee door de deeltjes uit den even·
wiehtsstand te verwijderen of hun een snelheid te geven, en
laat men daarna het lichaam aan zich "Zelf over, dan zal na
eenigen tijd de trillende beweging zijn uitgeput. Deze demping
is voor een deel het gevolg van reeds vroeger genoemde oorzaken, maar voor een deel ook van de omstandigheid dat de
trillingen aan de omringende lucht of aan artdere voorwerpen
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worden meegedeeld en door deze worden voortgeplant. Wordt
~en snaar boven een klankbodem uitgespannen, d.w.z. boven

een wand van veerkrachtig hout, dan ontvangt deze de trillingen en deelt ze wegens de grootte van zijn oppervlak vee}.
beter aan de lucht mee dan de snaar zelf dat kan doen;
tevens zal nu evenwel het geluid eerder worden uitgeput.
Wil men een lichaam, ondanks het onvermijdelijke verlies aan
arbeidsvermogen, in trilling houden, dan moet men daarap krachten laten werken, die een positieven arbeid verrichten. Dat kun-

nen b.v. krachten zijn, die steeds in de richting werken,
waarin het lichaam zich beweegt en dus, tegelijk met de beweging, in richting wisselen.
Zulke periodiek werkende krachten kunnen ook een lichaam
dat eerst in rust is, in trillende beweging brengen, een verschijnsel, dat nader onderzocht verdient te worden. Wij verbeelden ons daartoe een lichaam dat een stand van stabiel
evenwicht heeft, waarheen het na elke verplaatsing door zeken,
krachten wordt teruggedreven. Onder den invloed van die
~raehten alle.en zou het trillingen kunnen uitvoeren, die wij
"vrije" zullen noemen, en die een bepaalde periode hebben.
Wij zullen nu echter aannemen dat bovendien op het lichaam
van buiten een periodieke kracht werkt, die wij de uitwendige
kracht zullen noemen. Onder den invloed daarvan krijgt het
lichaam een "gedwongen" beweging en deze is altijd een trilling
()f schommeling die in periode met de uitwendige kracht overeenstemt. Hoe groot daarbij de amplitudo is, hangt af van de
betrekking tusschen de periode van de uitwendige kraeht en die
van de vrije trillingen; de amplitudo is het grootst als deze
perioden gelijk zijn.

Tot opheldering kan de wijze dienen, waarop een zware
kerkklok in beweging wordt gebracht. Deze kan om een horizontale as schommelen; door aan een touw te trekken kan
men hem een zijdelingsche verplaatsing, b.v. naar rechts,
geven. Oefende nu de klokkeluider voortdurend dezelfde kracht
uit, zelfs de grootste, waartoe hij in staat is, dan zou bij de
klok maar een kleine verplaatsing uit den evenwicbtsstand
geven. Hij trekt nu echter niet voortdurend, maar met rukken,
en kan een schommeling over een aanmerkelijken afstand
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teweegbrengen door die rukken met tusschenpoozen op elkaar
te doen volgen, gelijk aan den tijd T, dien de klok voor een
vollen heen· en weergang noodig heeft. Is dan nl. door den
eersten ruk een kleine snelheid naar rechts aan de klok gegeven, dan komt de tweede ruk, wanneer de beweging weer
naar rechts gericht is, de derde eveneens~ en zoo wordt de
beweging versneld, totdat eindelijk de vermeerdering in snel·
heid die één ruk aan de klok geeft, juist gèlijk is aan de
snèlheidsvermindering die b~i elken heen- en weer~ang, vooral
door den stoot tegen den klepel, plaats heeft.
Iets dergelijks geldt in menig ander geval. De naald van een galvanometer b.v. kan door een electrischen stroom waardoor hij maar een
kleine blijvende uitwijking zou krijgen, over grooteren afstand worden
heen- en weerbewogen, wanneer men den stroom metgeschikte tusschenpoozen verbreekt en sluit, of van richting laat veranderen. Op dergelijke
wijze kan men door nadering en verwijdering van een zwakken magneet
een opgehangen magneetstaaf schommelingen met groote amplitudo doen
uitvoeren. Brengt men daarentegen het magneetje juist op die oogenblikken nabij de staaf, waarop deze een beweging heeft, tegengesteld
aan de snelheid die hij door de wederkeerige werking krijgt, dan kan
men reeds bestaande schommelingen spoedig doen ophouden.
Om in te zien dat de amplitudo van de gedwongen beweging kleiner
wordt, naarmate de periode van de uitwendige kracht meer verschilt
van die der vrije schommelinwm, verbeelden wij ons vooreerst een slinger
die in 1 seconde kan heen- en weergaan, onderworpen aan een reeks
van stooten naar rechts, die met tusschenpoozen van een halve seconde
op elkaar volgen. De eerste stoot brengt nu werkelijk den slinger in
beweging, maar deze beweging wordt door den tweeden stoot alweer
vernietigd, daar deze komt terwijl de slinger naar links gaat.
Is daarentegen de periode van de stooten 7J8 seconde, dan zal de
slinger den tweeden stoot krijgen terwijl hij naar rechts gaat, en den
derden op een oogenblik waarop hij op het punt is, zich in die richting
te bewegen; eerst de vierde en de vijfde stoot zullen de al bestaande
beweging verzwakken.
§ 321. Meetrillen en meeklinken. In vele gevallen onder-

vindt een lichaam A een periodieke kracht die van een tweede
lichaam B, dat zelf in trilling verkeert, uitgaat. De period.e
van die kracht is dan gelijk aan den trillingstijd van B, en
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.A zal dus vooral in beweging geraken, wanneer de periode van
zijn vrije trillingen gelijk is aan den trillingstijd van B. Zoo

kan het eene geluidgevende lichaam het andere in trilling
brengen, zoodat dit meeklinkt (resoneert), en dit verschijnsel zal
het duidelijkst worden waargenomen, als de twee lichamen op
·dezelfde tuonhoogte gestemd zijn.
a. Houdt men het boveneinde van een draad waaraan een
gewicht hangt in de hand, dan kan men het gewicht over
groote afstanden doen schommelen door de hand een weinig
heen en weer te bewegen, als maar de periode van deze beweging met den schommeltijd van den slinger overeenstemt.
Tot verklaring van. deze proef moet men bedenken dat een
verplaatsing van de hand naar rechts dezelfde uitwerking
heeft als een kracht in dezelfde richting op het gewicht.
Hangt nl. eerst de draad verticaal, dan krijgt hij door de
verplaatsing van de hand een schuinen stand, en de zwaartekracht kan ontbonden worden in een kracht volgens het verlengde van den draad en een horizontale component, die naar
rechts werkt.
In plaats van het boveneinde van den draad in de hand te
houden, kan men het ook bevestigen aan het benedeneinde
van een zwaren slinger; bij overeenstemming van de schommeltijden doet dan deze laatste het gewicht meeschommelen.
Ook kan men twee slingers met gelijken schommeltijd aan
hetzelfde statief ophangen. Brengt men dan den eenen slinger
in beweging, dan krijgt het statief bij afwisseling een ruk naar
de eene en naar de andere zijde, en brengt dien op den tweeden slinger over.
Bij deze proeven kan men nu opmerken dat het meeschommelen ook plaats heeft, als er eenig verschil tusschen de perioden is, maar de amplitudo van het meeschommelende lichaam
wordt dan niet zoo groot als bij gelijkheid van de perioden.
b. Een touw van eenige meters lengte, dat met het eene
uiteinde is vastgemaakt en met de hand aan het andere uiteinde wordt gespannen, kan evenals een snaar op verschillende wijze trillen. Beweegt men de hand heen en weer met
een periode die met die van een der mogelijke bewegingswijzen
overeenstemt, dan ziet men die bewegingswijze mat zijn knoo-
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pen en buiken te voorschijn komen. De proef is gemakkeiijkt
daar het koord, zoodra het bewogen wordt, op de hand een
kracht, nu naar de eene en dan naar de andere zijde, uitoefent.
Men vindt gemakkelijk de geschikte snelheid van heen- en
weergang als men zich door het gevoel laat leiden.
Op dergel\jke wijze kan men, door de hand öp en neer te
bewegen, water in een bak in staande golven brengen.

c. Proef van MELDE. Aan het einde van een der beenen van een stemvork wordt een draad be~estigd, die in een richting loodrecht op het
vlak van de beenen naar een katrolschijfje geleid en aan het uiteinde
met een gewicht bezwaard wordt. Zoodra men dit laatste en de lengte
van den draad zoo regelt, dat een der trillingswijzen van den draad in
periode met de trillingen van de stemvork overeenstemt, neemt bij het
aanstrijken van deze laatste de draad dien trillmgstoestand aan. Meet
men dan den afstand van twee op elkaar volgende knoopen, het spannende gewicht en de massa van de lengte-eenheid, dan kan men tiit
formule (3) van § 304 het aantal trillingen vàn den rlraad afleiden; dit
is tevens het aantal trillingen van de stemvork.
d. De luchtkolom in een cilindervormige ruimte die aan het
eene einde gesloten is, kan een toon geven, waarvan de
hoogte bepaald wordt door formule (5) van § 307, als men
onder /. het viervoud van de lengte verstaat. Regelt men nu
deze lengte, wat bij een staand cilinderglas kan gedaan wor,den door er eenige vloeistof in te gieten, dan kan de toon
Aven hoog gemaakt worden als die van een stemvork en dan
7.Q.]. deze, boven de opening van het glas gehouden, de luchtkolom doen resoneeren. Inderdaad bemerkt men dat bij een
bepaalde lengte van die zuil de toon van de stemvork aanmerkel\ik versterkt wordt.
Men kan aan deze proef een middel ontleenen om het aantal trillingen
van de stemvork te bepalen; alleen blijkt het dat de lengte van de luchtzuil tamelijk veel veranderd kan worden,· zonder dat het meeklinken
ophoudt. Bovendif"n moeten wij wijzen op een o·mstandigheid die in
§ 307 nog niet vermeld werd; bij de opening van den cilinder is nl.
de beweging van de luchtdeeltjes niet volkomen evenwijdig aan de as
van de buis; de lijnen langs welke de beweging plaats heeft, zijn nabij
den rand naar buiten omgebogen. Daardoor is de straks genoemde for-
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mule niet volkomen van toepassing; men zou een correctie moeten aanbrengen, waarvan het bedrag des te grooter is, naarmate de buis wijder
is in vergelijking met zijn lengte.

Dit geval van meetrillen, en trouwens ook het vorige, onderscheiden zich in zooverre van de vroegere meer eenvoudige,
dat hier een geheel bewegelUk stelsel aan de werking van een
periodieke kracht onderworpen is. Daarb~i is het merkwaardig
dat het er betrekkelijk weinig toe doet, op welke plaats de perio·
dieke kracht aangrijpt. Dit blijkt b.v. bij de klankkast, waarvan een stemvork gewoonlijk voorzien is. Dit is een buis van
rechthoekige doorsnede, die aan de eene zijde open is en
waarin de lucht op dezelfde wijze kan trillen als in den bo·
vengenoemden cilinder; de lengte van de klankkast is zoo, dat
de eigen toon van de luchtmassa met dien van de stemvork
overeenkomt. Houdt men de aangeslagen stemvork voor de
opening van de klankkast, dan neemt men een krachtig meeklinken waar, maar dit is even goed het geval, wanneer de
stemvork, zooals gewoonlijk, met zijn steel op het bovenvlak
van de klankkast is bevestigd. Natuurlijk worden nu de trillingen door tusschenkomst van het hout aan de lucht meegedeeld;
e. Bij de proef vàn KUNDT wordt een langere luchtkolom,
die zich in verschillende afdeelingen splitst, tot trilling gebracht. Een veerkrachtige staaf AB (Fig. 261) is met het
midden in een kurk bevestigd, die in het eene einde van de
Fig. 261.

Ar==411i~~Ol!E=========JF~lange glazen buis 0 D is gestoken en bovendien stevig is vastgeklemd. 0 D is aan het andere einde afgesloten door een
kurk, die heen- en weergeschoven kan worden; in de buis is
vooraf een of ander licht poeder gebracht (kurkvijlsel, lycopo·
diumpoeder, amorph kiezelzuur), dat langs dè [laagste beschrijvende lijn van den glaswand ligt. Wrijft men nu het deel
A 0 van de staaf A B (glas met een nat lapje, metaal of hout
met een lapje dat met harspoeder bedekt is), dan geraakt hU
in longitudinale trillingen, die de lucht tot meetrillen brengen.
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De knoopen in de luchtkolom worden zichtbaar gemaakt door
het poeder; dit blijft namelUk liggen waar de lucht in rust
is, maar wordt op andere plaatsen door de trillende luchtdeeltjes in beweging gebracht. Meet men den afstand van
de kno~pen, dan kan men met formule (5) van § 307 het
aantal trillingen van de staaf AB, en dus uit vergelijking
(4) van § 306 den elasticiteitsmodulus berekenen.
Om de mededeeling der trillingen van de staaf aan de lucht
te bevorderen, kan men op het uiteinde B een kurkschijfje
bevestigen, dat maar een weinig kleiner is dan de doorsnede
van de buis.
f. De in § 308 vermelde klankbollen vertoonen het mee·
klinken op dezelfde wijze als de luchtkolom in de klankkast
van een stemvork. Een stel klankbollen, waarvan de eerste een
bepaalden toon geeft, en cJe volgende op de achtereenvolgende
harmonische boventonen daarvan zijn gestemd, heeft HELMHOLTZ
gediend om samengestelde tonen, door een of ander geluidgevend
lichaam voortgebracht, te ontleden. Daartoe moet de toonhoogte
van dit laatste overeenstemmen met den eigen toon Vó.n den
het laagst gestemden resonator. Bevat nu het samengestelde
geluid b.v. een toon, waarvan het aantal trillingen 3 maal
zoo groot is als dat van den grondtoon, dan zal de derde
resonator dien boventoon versterken, zoodat men hem duide·
lijk waarneemt als die klankbol aan het oor wordt gehouden.
g. Ook zonder deze klankbollen kan men in sommige gevallen uit
het meetrillen het besluit trekken dat men met samengestelde tonen te
doen heeft. :Een snaar b.v. kan met een andere, die boven denzelfden
klankbodem is gespannen, niet alleen meetrillen, als zij gelijk gestemd
zijn, maar ook wanneer hij tweemaal zooveel trillingen uitvoert als die
andere, dus het octaaf geeft van den toon van deze laatste. Slaat men
nu de snaar aan, die den laagsten toon geeft, dan klinkt de andere
snaar mee en wel geeft hij daarbij zijn eigen grondtoon. Hij trilt nl.
mee met den eersten boventoon van de lagere snaar.
De proef kan met een piano genomen worden, wanneer men, door
den toets neergedrukt te houden, de hoogste snaar vrij laat in zijn beweging en dan de laagste aanslaat.
Zingt men in de geopende klankkast van het instrument, dan kan
men een aantal snaren tegelijk doen meeklinken.
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h. Wat den invloed betreft, dien een verschil in de toonhoogte v.an.
de beide lichamen op het meetrillen heeft, bestaat tusschen verschillende geluidgevende lichamen een groot onderscheid; stemvorken aan
de eene en dunne gespannen vliezen aan de andere zijde zijn als de
uiter.~te gevallen te beschouwen.
Daar een stemvork lang voorttrilt, wanneer hij eens in beweging gebracht is, kan hij ondanks zijn groote massa reeds door zwakke tonen
tot meetrillen gedwongen worden, wanneer deze juist de gunstigste
hoogte hebben. Dan kunnen zich namelijk gedurende een groot aantal
trillingen de telkens plaats hebbende snelheidsvermeerderingen ()peenhoopen. Maar zoodra het aantal trillingen van een toon die de stemvork
treft en van den eigen toon b.v. 4 per seconde verschilt, is het meetrillen onmerkbaar, juist omdat op het oogenblik waarop een been van de
stemvork door een kleinen stoot, dien het van de lucht krijgt, naar
rechts wordt gedreven, nog bijna onverzwakt een vroeger ontvangen
trilling kan bestaan, waardoor het been op datzelfde oogenblik naar
links gaat.
Een dun vlies zal daarentegen, als het uit zijn evenwichtsstand verwijderd wordt, al gedurende d~ eerste trilling een groot deel van zijn
arbeidsvermogen aan de lucht afstaan. Het zal dus, wanneer het door
stooten met willekeurige tusschenpoozen getroffen wordt, telkens weer
gereed staan, aan zulk een stoöt te gehoorzamen, zonder dat deze verbruikt wordt om een nog bestaande trilling te vernietigen. Het is daarom
voor het meetrillen betrekkelijk onverschillig, of de toon dien men voortbrengt met den eigen toon van het vlies overeenstemt; zelfs wanneer
dit volkomen het geval is, kan toch geen opeenhooping van de verkregen
snelheden gedurende langen tijd plaats hebben.
Dat het vlies reeds door weinige stooten die het van de lucht krijg·t~
in merkbare trilling gebracht wordt, is het gevolg van zijn in vergelijking met het oppervlak kleine massa.
Deze beschouwingen maken het begrijpelijk dat het trommelvlies in
ons oor door tonen van allerlei hoogte in trilling wordt gebracht. Heirzelfde geldt van het plaatje van een telefoon.
§ 322. GevalJen waarin het in beweging brengen ·van eeil.
.lichaam op het meetrillen berust. a. Wanneer de eene helf't.
van de staaf AB van Fig. 261 gewreven wordt, oefent hij
door <Ie afwisselende verdichtingen en uitrekkingen bij 0 op
de andere helft een periodieke kracht uit, waardoor die anderé
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helft tot meetrillen wordt gebracht. Dit zou niet mogelijk zijn,
als de staaf niet juist in het midden was vastgeklemd; dan
zou de eigen toon dien het gedeelte B 0 kan geven, niet juist
aan de snelheid beantwoorden, waarmee de bedoelde kracht
in richting wisselt.
b. Houdt men bij een snaar een punt vast, dat op een
-derde der lengte van het eene uiteinde is gelegen, en tokkelt
men vervolgens het kleinste deel, dan oefent dit op het andere
gedeelte een kracht, afwisselend naar boven en naar beneden
uit. Daar nu dat andere gedeelte, wanneer het zich in tweeên
splitst, kan trillen met dezelfde periode als het korte stuk,
zal het werkelijk die bewegingswijze aannemen.
Het eenige dat nu nog in deze gevallen door nadere beschouwingen. opgehelderd zou moeten worden, is, hoe het deel
van het lichaam aan de eene zijde van den knoop zoo meetrilt met het deel aan de andere zijde, dat het juist in tegengestelde phase verkeert. c. Bij orgelpijpen (lippijpen) wordt een luchtzuil in trilling
gebracht, die aan het boveneinde somtijds van de buitenlucht
is afgesloten (gedekte orgelpijp) en soms daarmee in gemeenschap staat (open org-elpijp), maar aan het benedeneinde altijd
in het laatste geval verkeert. Daar bevindt zieh nl. een zijdelingsche opening; men doet de pijp geluid geven door tegen
den scherpen kant van den bovenrand dier opening een luchtstroom te blazen. Het geruisch dat daarbij ontstaat, is een
samenstel van vele verschillende tonen. Komt nu onder deze
dec grondtoon van de orgelpijp voor, dan trilt de lucht in de
buis mee en doet dien toon boven andere, die niet versterkt
worden, uitklinken.
Natuurlijk kunnen gelijktijdig ook boventonen versterkt worden, zoodat de orgelpijp een samengestelden toon geeft. Blaast
men de pijp sterker aan, dan komen in het geruisch hoe langer hoe meer hooge tonen voor; het. is dus mogelijk dat eerst.
de grondtoon, en bij een sterkeren luchtstroom een der boventonen overweegt.
§ 323. Terugwerking van het meetrillende lichaam. In
§ 321 werd ondersteld dat de trillingstijd van het lichaam dat
wij B noemden, gegeven was; in werkelijkheid wordt evenwel
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die trillingstijd door de terugwerking van .A gewijzigd, een
omstandigheid waarvan men alleen mag afzien als de massa
van A veel kleiner is dan die van B.
Wordt b.v. een slinger A aan een anderen B opgehangen,
dan zal, terwijl deze .A doet meeschommelen, tevens de beweging van JJ zich meer of min naar die van A schikken.
-Bij de tongpijp~n zijn een met zijn uiteinde bevestigde tong (§ 309)
en de luchtkolom in een buis twee licham~n die met elkaar kunnen
meetrillen. De tong kan door zijn beweging een opening die zich in den
scheidingswand tusschen de luchtkolom en een tweede ruimte bevindt,
afwisselend sluiten en openen. Blaast men nu lucht in de laatste ruimte,
dan geraakt de tong in beweging en kan de stroom telkens voor een
oogenblik door de opening dringen. De luchtstooten die men aldus,
evenals bij de sirene krijgt, wekken de trillingen van de luchtkolom op.
Is nu de tong een veerkrachtige metaalreep van vrij groote massa, dan
wordt de trillingstijd van den voortgebrachten toon door zijn elasticiteit
en afmetingen bepaald; de luchtkolom speelt dan alleen ~.eze rol, dat
hij, als de wet voor het meetrillen het t-oelaat, den toon versterkt. Maar
de zaak wordt anders als de tong week en buigzaam is. De luchttrillingen worden dan wel door de beweging van de tong opgewekt, maar
deze schikt zich naar die van de lucht en zoo zijn het hier de eigen
trillingen van de luchtmassa, nauwelijks door de elasticiteit van de tong
gewijzigd, die den toon voortbrengen.
~ 324. Combinatietone n. Het beginsel dat, als de deeltjes van een
lichaam (b.v. een snaar, een luchtmassa, of een trommelvlies) zekere
bewegingen elk afzonderlijk kunnen uitvoeren, zij ook de beweging kunnen hebben, die men door samenstelling daarvan krijgt (§ 312), gaat
alleen door~ als de amplituden zeer klein zijn. Nader onderzoek heeft
<ioen zien dat er iets anders gebeurt, als de uitwijkingen uit den evenwiehtsstand grooter worden. Werken nl. op een lichaam twee bewegingsoorzaken, die het elk op zich zelf zouden doen trillen, de eene b.v. N1 en
de andere N2 maal in de seconde, dan krijgt het lichaam nog wel gelijktijdig deze twee bewegingen, maar bovendien twee andere, bij welke
het N1 - N2 en N1 + N2 maal in de seconde heen- en weergaaf.
Deze bijkomende bewegingen doen nieuwe tonen, naast de "primaire"
ontstaan, tonen die men combinatietonen noemt en als den vm'Schilen den somtoon onderscheidt.
De amplitudo van deze combinatietonen is samengesteld evenredig
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met de amplituden van de primaire tonen en wordt dus 4 maal kleiner,
wanneer de laatste beide tot de helft verzwakt wórden; van daar dat
bij zeer kleine amplituden de combinatietonen onmerkbaar zijn.
Bij grootere amplituden echter kunnen zij, hetzij rechtstreeks, hetzij
met geschikte hulpmiddelen worden waargenomen, het gemakkelijkst de
verschiltoon, daar deze steeds de grootste intensiteit heeft.
Men kan b.v. een sirene bezigen, bij welke de bewegelijke schijf
eenige concentrische rijen van openingen heeft, en wel met een verschillend aantal openingen. Elke rij bevindt zich boven een daaraan gelijke
rij openingen in de vaste schijf en men kan door elke rij lucht laten
stroomen, en zoo gelijktijdig tonen voortbrengen, waarvan de trillingsgetallen in een nauwkeurig bekende verhouding tot elkaar staan; men
kan echter ook elke rij afsluiten. Blaast men nu eerst een rij aan met
12 openingen en. doet men, terwijl men daarmee voortgaat, ook nog de
rij :met 18 openingen meewerken, dan wordt bij den aanvankelijken toon
een andere gevoegd, die hooger is. Maar toch wordt, wanneer ten minste
de tonen krachtig genoeg zijn, duidelijk een toon waargenomen, die lager
is dan de oorspronkelijke toon. Dit is de verschiltoon, die een aantal
trillingen heeft, half zoo groot als dat van den laagsten der twee primaire tonen.
De combinatietonen kunnen met een der primaire zwevingen ge,ven.
Laat men twee geluidgevende lichamen waarvan het eene bijna het
octaaf geeft van den toon van het andere, gelijktijdig klinken, dan kan
men dit verschijnsel waarnemen. Zijn b.v. de trillingsgetallen 200 en
398, dan is het trillingsgetal van den verschiltoon 198 en deze geeft
twee zwevingen in de seconde met den toon van 200 trillingen. Doet
men de proef met twee stemvorken, ·dan bewijzen de zwevingen tevens
het bestaan van den verschiltoon; bij snaren kunnen zij ook uit de
boventonen verklaard worden (§ 318).

TIENDE HOOFDSTUK.

VOORTPLANTING VAN TRILLINGEN.

§ 325. Voortplanting van een enkele evenwiehtsverstoring.
De kringvormige golven die men waarneemt als een steen in
een rustende watermassa wordt geworpen, kunnen als eerste
voorbeeld dienen voor een klasse van verschijnselen die men
onder de benaming: voortplanting van evenwichtsvfJfstoringen
kan samenvatten. Wat in dit geval plaats heeft is - in hoofd~
zaak althans - gemakkelijk te begrijpen als men zich eerst
voorstelt dat op een bepaalde plek van den vloeistofspiegel
de deeltjes door deze of gene oorzaak een weinig zijn opgeheven, terwijl buiten die plek bet watervlak effen is gebleven.
Worden dan de verplaatste deeltjes losgelaten, dan worden
zij door de zwaartekracht naar beneden gedreven ; tegelijk
echter wordt het daar rondom liggende water omhoog gestuwd.
Terwijl dus de evenwichtsverstoring op de plaats waar hij
eerst bestond, verdwijnt, ontstaat een kleine ringvormige golfberg, die echter evenmin bestendig is. De deeltjes waaruit hij
bestaat, dalen op hun beurt, maar die, welke iéts verder van
bet punt van uitgang liggen, stijgen daarbij, zoadat na een
oogenblik een golfberg die een iets grooteren kring vormt, te
zien is. Hoe deze voortplanting verder gaat, behoeft niet uitvoerig te worden aangewezen. Evenmin boe een steeds grooter wordend kringvormig golfdal gevormd wordt, als mEm begint met het water neer te drukken in plaats van het op te
beffen, en hoe golfbergen en dalen in regelmatige afwisseling
op elka11r zullen volgen, als door een uitwendige oorzaak bet
water in het middelpunt aanhoudend wordt op en neerbewogen.
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Nadrukkelijk moet hierbij worden opgemerkt dat de voortplanting van de ."golven" iets geheel anders is dan de beweging
van de waterdeeltjes zelf. Deze gaan, zooals men aan een d?·ijvend voorwerpje kan zien, elk voor zich maar over een betrekkelijk kleinen afstand op en neer. De evenwichtsverstm·ing, die
telkens weer nieuwe deeltjes aandoet, kan over aanmerkelijke
afstanden voortgaan.
Met de verschijnselen die wij hier beschreven hebben, komen
eenige andere in vele opzichten overeen.
a. Een lang gespannen koord a b (Fig. 262), dat aan weers·
zUden bevestigd is, b{engen wij door een plotselingen slag op
Fig. 262.

,·~--------~--~--------_L.f~--~,_~-~~~-------v~------------------~t
de door p q r s aangegeven wijze uit den evenwichtsstand.
Tengevolge van de spanning worden dan de punten tusschen
q en r naar boven, maar die tusschen p en q en eveneens
de punten tusschen r en s naar beneden getrokken. De deeltjes
die aanvan"kelijk een uitwijking hadden, keeren dus naar den
evenwichtsstand terug, maar de daarnaast liggende deeltjes
worden verplaatst, zoodat de even wiehtsverstoring q r na eenigen
tijd verdwenen is, maar rechts en links daarvan de door de
stippellijnen voorgestelde gedaante van het koord wordt aangetroffen. Op dezelfde wijze plant zich dan verder de evenwiehtsverstoring u v naar rechts en de andere naar links voort.
Wij hebben bti deze proef te doen met een "golr' q r, die
zich in twee golven met kleinere uitwijkingen splitst. Elk
daarvan, zooals trouwens ook de oorspronkelijke golf, vertoont
een verrassende eigenaardigheid, die men door een theorie
welke wij achterwege moeten laten, kan verklaren. Terwijl
de deeltjes tot den evenwichtsstand terugkeeren, verandert
hun snelheid zoo dat zij ten slotte dien stand met de snelheid
0 bereiken. Derhalve verlaat de golf een plaats die hij eerst
inneemt, zonder daar eenige evenwichtsverstorfn[J achter te laten.

Het gezegde gaat eveneens door als de oorspronkelijke be-
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wegingsoorzaak in de onmiddellijke nabijheid van het punt a
heeft gewerkt; evenwel is er dan natuurlijk alleen van eene
voortplantin,g naar rechts sprake.
b. Wanneer tegen het einde van een lange veerkrachtige
staaf in de richting van de lengte een slag wordt gegeven,
wordt het deel van de staaf nabij dat einde samengedrukt.
Het zet zich aanstonds weer uit en drukt daarbij de volgende
deelen van de staaf op zij. Tevens brengt het daarin een
samendrukking teweeg. Zoo kan zich een "verdichting" over de·
staaf voortplanten.
Op overeenkomstige wijze kan een dichtheidsvermindering dit
doen, zooals die ontstaat, als men plotseling het eene uiteinde

iets naar buiten trekt.
c. Is in een lange buis een gaskolom besloten, en wordt
b.v. door een zuiger die in het eooe einde wordt verschoven,
een plotselinge verdichting teweeggebracht, dan plant deze
zich op dezelfde wijze voort als zooeven de verdichting in de
veerkrachtige staaf. Evenzoo een verdunning, die door een verplaatsing van den zuiger naar bu,iten wordt opgewekt. Alleen

worden nu de naburige gasdeeltjes naar de plaats gedreven
waar de dichtheid is verminderd, niet door een kracht die hen
naar die plaats trekt, maar door den meerderen druk dien zij
aan de andere zijde ondervinden.
d. Als laatste voorbeeld kiezen w~j een lange veerkrachtige
buis B (Fig. 263), die met vloeistof gevuld is. Perst men aan
bet eene einde plotseling een zekere hoeveelheid vloeistof in
de buis, b.v. door een
Fig. 263.
'1
p
zuiger Z naar binnen
13
te drijven, dan. wordt t::·"-~-:. :.:~:".-~-------""'-----
de wand p mtgezet.
Daardoor wordt de veerkracht opgewekt en deze drijft de
vloeistof uit het deel p verder voort, zoodat de buis iets meer
naar rechts, bij q, wordt verwijd. Men ziet dus een verwijding
over de buis voortloopen (polsgolf) en een dergelijk verschijnsel valt weer op te merken bij een verenging, die men, wanneer ten minste aanvankelijk een zekere druk bestaat, kan
doen ontstaan door plotseling eenige vloeistof uit de buis te
laten vloeien.
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Ook in de gevallen die wij onder b, c en d genoemd hebben,
kan. een evenwichtsverstoring zich zoo voortplanten, dat elk deel

van het lichaam, na er ·gedurende eenigen tijd door getroffen te
ztjn, oolkomen tot den evenwichtBloestand terugkeert.
Ook zal in al deze gevallen een evenwichtsverstoring die
niet aan het einde, maar ergens in het midden van het lichaam
wordt voortgebracht, zich in twee golven splitsen, die naar
tegengestelde zijden voortgaan. Daarbij dóet zich een omstandigheid voor, die op het eerste gezicht raadselachtig is. Een

verdichting die wij ergens in een luchtkolom teweegbrengen, plant
zich half naar den eenen en half naar den anderen kant voort,
1naar een verdichting die bezig is, zich naar rechts voort te planten, splitst zich niet meer in twee deelen waarvan het eene vooruit~
en het ande're achteruitgaat. Van dit verschil kan men door
theoretische beschouwingen die hier achterwege moeten blijven, rekenschap geven. Het blijkt dat het met de snelheden
van de luchtdeeltjes in de verdichte laag samenhangt; van
deze hangt het af, of een verdichting zich in zijn geheel naar
rechts of links begeeft, of wel zich in twee deelen, van gelijke
of ongelijke intensiteit splitst. Bestaat op zeker oogenblik,
zonder dat de luchtdeeltjes zich bewegen, een verdichting,
dan splitst die zich in twee gelijke deelen; in een verdichting
daarentegen, die van de linkerzijde is gekomen, hebben de
deeltjes juist zulke snelheden dat de voortplanting alleen naar
rechts plaats heeft.
§ 326. Voortplanting van trillingen. In al de behandelde

gevallen kan door een heen- en weergaande beweging een opeenvolging van evenwichtsverstoringen in wisselende richting worden
teweeggebracht, die zich achter elkaar voortplanten. Houden wij
b.v. het einde van het gespannen koord in de hand en bevv.egen wij deze in een richting loodrecht op de lengte heen
en weer, dan neemt het koord een vorm aan, zooals in Fig. 264
Fig. 264.

is voorgesteld. In de veerkrachtige staaf of de luchtkolom
kunnen wij door een trillende beweging aan het uiteinde
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afwisselende verdichtingen en verdunningen opwekken, die
alle met dezelfde snelheid voortgaan.
Hetzelfde als in de luchtkolom kan nu ook plaats hebben in
een luchtmassa die zich in alle richtingen uitstrekt. Stel b.v.
dat de in A vastgeklemde veerkrachtige reep met.aal AB
(Fig. 265) transversaal trilt. Telkens wanneer het uiteinde B
naar rechts gaat, wordt
Fig. 265.
in de lucht aan die zijde
een verdichting opgewekt,
die zich naar rechts voortplant. De teruggang van
B veroorzaakt vervolgens
een luchtverdunning, die
dan weer door een verdichting wordt opgevolgd. Konden wij de lucht rondom B zien,
dan zouden wij, evenals wij op een watervlak afwisselende
golfbergen en dalen kunnen waarnemen, verdichte en verdunde .lagen p, q, r, s, . . . opmerken, langs oppervlakken die
overal denzelfden onderlingen afstand hebben.
Een dergelijk oppervlak, waarlangs wij overal denzelfden toestand aantreffen, wordt een "golffront" genoemd. Bij de voortplanting van de trillingen in een buis zijn deze golffronten
platte vlakken, loodrecht op de as. Plant een trilling zich van
een enkel punt uit naar alle zijden voort, dan hebben de
golffronten de gedaante van bollen. Overigens zal bij lichamen
van willekeurigen vorm, waarvan alle deelen trillen, een dergelUk eenvoudig golffront in den regel niet aanwezig zijn. De
voortplanting van de evenwichtsverstoring zal meestal niet
naar alle zijden op dezelfde wijze plaats hebben; de trillende
veer b.v. van Fig. 265 zal op hetzelfde oogenblik rechts een
verdichting en links een verdunning doen ontstaan, maar de
lucht boven B niet in dichtheid doen veranderen. Dit neemt
echter niet weg dat op elke lijn p s, langs welke de trillingen
zich voortplanten, afwisselende verdichtingen en verdunningen,
op onderling gelijke afstanden, worden aangetroffen.
Op een dergelijke 1\jn, en eveneens langs het koord waarvan wij het uiteinde heen en weer bewegen, zal nu elk punt
de evenwicbtsverstoring ontvangen, die eenigen tijd vroeger
Lli

4
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in een punt dichter bij den oorsprong van de trillingen be·
stond. Dit gehlt van de verplaatsingen uit den evenwichtsstand, van de veranderingen in dichtheid, in één woord van
al de grootheden die bij de evenwichtsverstoring ter sprake
komen. Alle punten krijgen dezelfde trillingen, met dit onderscheid intusschen, dat zij die niet op denzelfden tijd uitvoeren,
maar dat van twee punten die op ongelijken afstand van het
uitgangspunt der bewegz'ng liggen, datgene dat het dichtst daarbij
is, het andere zoo1Jeel vóór is al8 de tijd bedraagt, dien de eve'liwichts'Verstoring noodig heeft, om zich van het eene punt naar
het andere voort te planten. Bovendien kan b\j de voortplanting de amplitudo verzwakt worden.
§ 327. Loopende en staande golven. In tegenstelling met
de staande golven die wij in het vorige hoofdstuk leerden
kennen, worden bewegingstoestanden, zooals wij die nu hebben besproken, loopende of voortgaande golven genoemd. Daar
het onderscb,eid dat door de woorden voortgaand en staand
wordt uitgedrukt, van gewicht is, herinneren wij er aan dat
bij staande golven alle deeltjes gel,jktijdig hun uiterste standen bereiken, dat zij dus op een zelfde oogenblik alle in dezelfde
of juist in tegengestelde. phase verkeeren, en dateenige deeltjes,
nl. die aan de knoopen, zich in het geheel niet bewegen. Bij
loopende golven daarentegen is van knoopen geen sprake, aangezien hie-r -alle deeltjes door de trilling getroffen worden, en
langs de voortplantingslijn verandert de phase van punt tot
punt, daar op het oogenblik waarop één deeltje zijn grootste
uitwijking heeft, een ander dat iets verder gelegen is, nog
eenig_en tijd moet wachten, vóór het die krijgt.
Tot verdere opheldering kan Fig. 266 dienen, waarin de pijltjes de
snelheden aanduiden, die op een bepaald oogenblik in de verschillende
punten van een luchtFig. 266.
kolom bestaan. Wil
a b e d- ·c f
men loopende golven
_,
_._
.__
voorstellen, die naar
rechts gaan, dan heeft
men, om de snelheden te krijgen, zooals zij een oogenblik later zijn,
sle.chts de tiguur ovèr de luchtkolom heen naar rechts te verschuiven.
Men ziet daaruit b,:\', dat op het beschouwde oogenblik het deeltje e

--

_

.
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een versnelde en het deeltje c een vertràagde beweging heeft. Verdere
beschouwing leert dan ook dat, als er een voortplanting naar rechts bestaat, tusschen c en e een luchtverdunning is. De naburige deeltjes ondervinden een daarheen gerichte kracht, en zoo is het begrijpelijk dat de
naar links gerichte snelheid van c verkleind en die van e vergroot wordt.
Dezelfde figuur kan nu ook loopende golven voorstellen, die naar
links gaan; dan moet hij echter naar die zijde verplaatst worden, zoodat
e een vertrallgde en c een versnelde beweging heeft, wat inderdaad
mogelijk is, wanneer tusschen c en e een verdichting wordt aangetroffen.
Een verdunning vindt men dan links van a. .
Eindelijk kan de figuur ook voor staanrle golven dienen. Alleen is er
dan geen sprake meer van een verschuiving naar rechts of links.
Heeft de teekening betrekking op een tijdstip waarop de snelheden overal
de grootste waarde hebben, dan zullen b.v. na Ij8 trillingstijd alle pijlen
in een bepaalde verhouding verkleind moeten worden; na lf4 trillingstijd is overal rust, en dan keeren overal de snelheden om. De punten b
en f blijven in rust en de grootste verdichtingen en verdunningen
-worden in deze ,,knoopen" gevonden.
Men ziet uit het hier gezegde tevens dat, al kunnen loopende en
staande golven voor één oogenblik met elkaar overeenstemmen, wat de
snelheden in verschillende punten betreft, zij dan toch, wat de plaats
van de verdichtingen en verdunningen aangaat, van elkaar verschillen.
Evenzoo kan er bij een gespannen koord in één opzicht op een bepaald
oQogenblik overeenstemming bestaan tusschen de evenwichtsverstoringen
..iîe bij loopencie en bij staande golven voorkomen, maar in andere opzichten valt dan weer een verschil op te merken. De gedaante van het
koord kan in twee gevallen dezelfde zijn, en door de sinusoïde van
Fig. 267 worden voorgesteld·, maar de snelheden van de deeltJes zijn in de
beide gevallen verFig. 267.
~chillend. Zij zijn in
de figuur aangegeven
voor het geval van
loopende golven die
zich naar rechts voortplanten. Men ziet hoe het punt a, naar boven
gaande, na eenigen tijd op den top van de voortgeschoven golflijn zal
liggen, terwijl dan b lager is gekomen.
§ 328. Verband tnsschen voortplantingssnelheid, trillingstijd en golflengte. Bi(j de voortplanting van een trillende be-
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weging bestaat ee~ dubbele periodiciteit, met betrekking nl. tot
den tijd en de plaats. In een zelfde punt keert telkens na den.
trillingstijd T dezelfde toestand terug, en op een bepaald oogenblik wordt dezelfde evenwichtsverstoring teruggevonden, als ·men
in de voortplantingsrichting over een bepaalden afstand verder
gaat. Deze afstand is de golflengte. Rij kan bij de watergolven
gedefinieerd worden als de afstand der toppen van twee op
elkaar volgende bergen, bij de vo01tplanting van het· geluid
·in de lucht als de afstand van twee verdichte lagen; in het
algemeen is het de afstand van twee punten die in dezelfde phase
verkeeren. De golflengte zal steeds door '). worden voorgesteld.
Daar het trillende. lichaam telkens na een trillingstijd weer
dezelfde verstoring van het evenwicht teweegbrengt, zal op
het oogenblik waarop een van die verstoringen ontstaat, de
voorafgaande zich reeds gedurende een tijd T, de daaraan
voorafgaande gedurende een tijd 2 T hebben voortbewogen,
enz. De afstand van de plaatsen waar de bedoelde evenwiehtsverstoringen worden gevonden, d.w.z. de golflengte, is derhalve
niet anders dan de weg waarover de .trillingen zich gedurende
één trillingstijd vom·tplanten.
Is v de voortplantingssnelheid, dan is dus
À=VT,

voor welke betrekking men ook, wanneer N het aantal trillingen per tijdseenheid is, kan schrijven
V

À=N.

De redeneering waardoor men zich van de juistheid dezer
belangrijke formules overtuigt, kan op verschillende wijzen
worden ingekleed. Wij verbeelden ons b.v. een klein drijvend
voorwerpje op een watervlak waarover zich een reeks van
afwisselende golfbergen en dalen voortplant. Men kan zeggen
dat deze met de snelheid v onder het voorwerp heen voort'!.'

geschoven worden; er zullen dus per seconde -}. toppen voorV

D.w.z., het voorwerpje is gedurende de seconde -);.
biigaan.
tl
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maal in zijn hoogsten en even dikwijls in 7.ijn laagsten stand.
Bet aantal trillingen is dus
V

N=-.
}.

Men kan op dezelfde wijze de vraag beantwoorden, hoeveel
verdichtingen bij het oor van den waarnemer voorbijgaan,
hoeveel maal het trommelvlies dus naar binnen wordt gedrukt.
Zij, op een der lijnen langs welke de tr.illende beweging zich voortplant,

x de afstand, gerekend van af het tr·illingsmiddelpunt, en laat (§ 54) op den
tijd t de uitwijking uit den evenwichtsstand voo•· dit laatste door A cos 2 ", ;
worden voorge3teld. Op den afstand x wo1·dt op den tijd t dezelfde evenwiehtsverstoring - alleen met een kleinere amplitudo, die wij a zullen noPmengevonden, die op den tijd t - !!!_ in de onmiddellijke nabij heir! van het trilv
lende lichaam bestond. De uitwijking uit den evenwichtsstand op de door x
bepaalde plaats is dus op den tijd t
2", (
y=acosT

t-;x) .

Werd de beweging van het trillingsmiddelpunt voorgesteld door de uit.:.
drukking A cos 2 1r

(

;

+ p),

dan zou men verkrijgen

y =a cos '}.T",

(t+p T-~).

Kent men aan t een bepaalde waarde toe, en mag men over een zekeren
afstand de amplitudo als constant beschouwen, dan is dit een pei'Îodieke
functie van x, waarvan de periode Tv is, dus gelijk aan de golflengte. Voert
men deze in, dan wordt de formule
y=acos2",(;

-~ +P).

§ 329. Waarde van de voortplantingssnelheid. Zoodra het

mechanismH van de trillingen bekend is, is de berekening van
de voortplantingssnelheid uit de eigenschappen van het lichaam
waarin de golfbeweging plaats heeft een wiskztndig vraagstuk.

Wij deelen hier slecht8 voor een paar gevallen de uitkomsten
mee ; daaraan moge de algeroeene opmerking voorafgaan, dat
de gezochte snelheid afhangt van de grootte der kmchten die de
deeltjes naar hun evenwichtsstand terugdrijven - van de "elasticiteit" zooals men in vele gevallen kan zeggen - en tevens van
de massa die in beweging gebracht moet wm·den. Immers, de
voortplanting van de golven komt in elk geval hierop neer11
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dat een deel van het lichaam, dat uit zijn evenwichtsstand
verplaatst is, door zijn neiging om daarheen terug te keeren
de aangrenzende deelen in beweging brengt; naarmate de naar
den evenwichtsstand gerichte kracht groote1· en de massa kleiner
is, moet dit overdragen van de evenwichtdverstoring, dus ook cte
geheele voortplanting, sneller gaan.
Bij de golfbeweging in het water is het de zwaartekracht
die de verplaatste deeltjes terugdrijft; onder overigens gelijke
omstandigheden moéten zich golfbergen en dalen dus des te
sneller voortplanten, naarmate de versnelling g grooter is.
Maar worden op dezelfde plaats der aarde gelüke en gelijkvormige golven opgewekt in twee massa's van verschillende
vloeistoffen, die gelijke en gelijkvormige ruimten innemen,
dan zijn de voortplantingssnelheden dezelfde, want bij den.
overgang van het eene tot het andere geval nemen nu de
krachten in dezelfde verhouding toe als de massa's;
Ziehier eenige uitkomsten die de theorie voor de voortplantingssnelheid v heeft opgeleverd. Daarbij is steeds ondersteld
dat de evenwichtsverstoringen zeer klein zijn; zoolang dit het
geval is, is de waarde van v onafhankelijk van de grootte der
verstoring. Wel is waar moeten, naarmate men met grootere
verplaatsingen te doen heeft, de deeltjes zich over grootere
afstanden bewegen, maar daar staat tegenover dat de. krach.
ten die in het spel zijn, met het bedrag van de evenwiehtsverstoring toenemen, en zoo is het begrijpelijk dat de voortplantingssnelheid onafhankelijk van dat bedrag is.
Voor transversale trillingen van een gespannen draad is
V=

vs,. •. ••...

m
voor longitudinale trillingen in een veerkrachtige staaf

V=~, • •

(1)

• {2)

voor longitudinale trillingen in een kolom gas
V

=

V

Cp

dl?_'

•

•

•

•

•

(3)

c.
eindelijk voo:r de in § 325, d besproken polsgolf, wanneer de
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buiswand dun is en de golflengte groot in vergelijking met
den straal van de buis,
V=

V ECi:

2Rd.

•

.

•

•

.

•

~4)

In de eerste drie formules hebben de letters dezelfde beteekenis als in de vergelijkingen (3), (4) en (5) van § § 304, 30ö
en 307. In de laatste formule stelt E den elasticiteitsmodulus
van den wand, a de wanddikte, R den inwendigen straal van
de huis en d de dichtheid van de vloeistof voor.
§ · 330. Snelheid van het. geluid in gassen. De formule (3)
geldt niet 'alleen voor een met gas gevulde lntis; zij doet ook de
snelheid kennen, waarmee zich de trillingen van een geluidsbron
-in alle richtingen in een gasmassa uitbreiden.

De waarnemingen over de voortplantingssnelheid van het
geluid in de lucht hebben als uitkomst opgeleverd dat bij 0° C
v = 33100 cm per sec
is. Toen dergelijke bepalingen het eerst verricht waren, -had
men nog geen geheel voldoende theorie van het verschijnsel.
Volgens een formule die door NEWTON was opgesteld, zou. de
snelheid van voortplanting

V~ zijn. Beschouwt men nu lucht

van 0°, bij een druk van 76 cm, dan wordt in 0-G-S-eenheden
p = 1,014 X 106, d = 0,001293 en dientengevolge

V~

=

28000 cm per sec. De juiste waarde werd door de theorie eerst
opgeleverd, toen men had ingezien dat, terwijl het geluid zich
voortplant, in elke verdichte laag de temperatuur stijgt, en in
ellf.e verdunde laag daalt. De dichtheic;Isveranderingen hebben
nl. zoo snel plaats, dat de warmte die bij een verdichting
wordt ontwikkeld (§ 228), geen tijd heeft om tot een merkbaar bedrag op naburige deelen van het gas over te gaan, en
dat evenmin een verdunde en daardoor afgekoelde laag een
noemenswaarde warmte van zijn omgeving ontvangt. NEWTON
had nu zijn formule afgeleid in de onderstelling dat de druk
dien een verdichte laag uitoefent, met behulp van de wet van
BoYLE uit de dichtheid kan worden berekend. Is echter in
zulk een laag de temperatuur gestegen, dan zal hij zich met
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meer kracht trachten uit te zetten, dan aan die wet beantwoordt; eveneens zal wegens de afkoeling de druk in een
verdunde laag nog meer afnemen dan NEWTON onderstelde.
Zoowel het op zij dringen van naburige lagen door een verdichting, als het toestroomen van lucht naar een plaats van geringe
dichtheid wordt dus door de adiabatische temperatuurveranderingen versneld, en de voortplantingssnelheid wordt vergroot.
In formule (3) wordt de invloed van de bedoelde temperatuurwisselingen uitgedrukt door den factor cp onder het wortelc.
teeken. Neemt men daarin voor cp en c. de waarden .die wij
in§ 230.hebben opgegeven, dan krijgt 1nen
v = 33200 cm,
wat in bevredigende overeenstemming met de uitkomst der
metingen is.
De vergelijking van de theorie met de metingen kan natuurlijk ook zoo worden ingekleed, dat men uit de waargenomen
waarde van v de verhouding cT.. berekent. Daaruit kan men
Cv

dan, met behulp van de waarde die voor cp is gevonden, ook
c. afleiden, en dus eindelijk (§ 231) het mechanisch aequivalent
van de warmte-eenheid.
Men verzuime overigens niet op te merken dat de temperatuurveranderingen waarvan boven sprake was, op de eene plaats in het gas
het eene en op de andere het tegengestelde teeken hebben, terwijl ook
op een zelfde plaats afwisselend een verwarming en een afkoeling plaats
hebben. De gemiddelde temperatuur, die men met een thermometer kan
waarnemen, wordt door de geluidstrillingen niet veranderd.

Hoe de snelheid van het geluid van verschillende omstandigheden afhangt, vindt men gemakkelijk uit vergelijking (3).
Bij een zelfde gas is ~Jl_ ten naaste bij standvastig. Voorc.
eerst zal dus de voortplant'ingssnelheid onafhankelijk van de
dichtheid zijn, zoo lang de temperatuur niet verandert; immers
volgens de wet van BoYLE neemt bij vergrooting van d de
druk p in dezelfde verhouding toe. Op den top van een berg
plánt het geluid zich even snel voort als aan den voet.
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Daarentegen wordt bij een temperatuurverh<Joging v grooter,
want bij een zelfde dichtbeid neemt dan p een grootere
waarde aan. Daar de verhouding ~ evenredig is met de uitdrukking 1 +at, waarin t de temperatuur en a den uitzettingscoëfficient van het gas voorstelt, moet v evenredig z\in met
V 1 + a t; derhalve is de snelheid van het geluid in lucht van
t 0 , in cm per seconde
V=

33100 V 1 + ;:["

.

(5)

Vergelijken wij eindelijk twee verschillende gassen en nemen
wij gemakshalve aan dat de druk en de temperatuur bij beide
hetzelfde zijn. Dan moet, daar de waarden van cp betrekkelijk
Cv

weinig uiteenloopen, de snelheid in het gas met de kleinste dichtheid het grootst zijn.
Van de juistheid der gevolgtrekkingen die hier uit formule (3)
zijn afgeleid, kan men zich ook door eenvoudige redeneeringen overtuigen. Is b.v. in een luchtmassa en in een hoeveelheid waterstof, die
oorspronkelijk onder denzelfden druk verkeeren, de dichtheid ergens in
dezelfde verhouding toegenomen, dan oefent de verdichte laag in beide
gevallen denzelfden druk op z\jn omgeving uit. Maar hij zal dan natuurlijk de waterstof sneller op zij drukken dan de dichtere lucht.
In nauwe buizen wordt de voortplantingssnelheid van de geluidsttillingen aanmerkelijk kleiner dan in wijde buizen of in een ruimte die
zich in alle richtingen uitstrekt. Dit is een gevolg deels van de wrijving
tegen den wand van de buis en tusschen de lagen van het gas onderling, deels van de warmtegeleiding. In een enge buis kan dë warmte die
bij een verdichting wordt opgewekt, gemakkelijk de wanden bereiken en
daardoor worden weggevoerd; dientengevolge moet de waarde van v
tot de door NEW'fON berekende naderen.
In een met lucht gevulde buis van 2 cm middellijn en voor 1000
trillingen in de seconde is v ongeveer 300 cm kleiner dan formule (3)
aangeeft. De vermindering van de snelheid kan omgekeerd evenredig
met de middellijn van de buis en met den vierkantswortel qit het
aantal trillingen gesteld worden.
§ 331. Snelheid van het gelnid in andere lichamen. Het
geluid kan ook door vaste lichamen of vloeistoff'en worden voort-
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geplant, door een veerkrachtige staaf b.v. met een snelheid

die door formule (2) bepaald wordt. Breiden zich geluidsgolven in een vloeistof uit, dan ontstaan, even goed als in
eet). . gasmassa, verdichte en verdunde lagen. De beweging is
dus van geheel anderen aard dan de vloeistofgolven van § 325.
Terwijl bU deze laatste de zwaartekracht de beweging beheerscht, is bij de geluidstrillingen de weerstand in het spel,
waarmee zich de vloeistof tegen een samendrukking verzet.
Men heeft de geluidssnelheid in water rechtstreeks gemeten
en een uitkomst verkregen, nl. 14:2000 cm per seconde, die
in goede overeenstemming is met de- proeven over de samendrukbaarheid van het water.
§ 332. Beginsel van Doppler. Eenvoudige redeneeringen leeren dat,
zooals het eerst door DoPPLER werd opgemerkt, de waargenomen hoogte
t1an een toon verandert door een relatieve beweging in de richting van
de verbindingslijn van het géluîdgevende lichaam en den waarnemer.
Onderstel vooreerst dat een geluidsbron met den trillingstijd T en
het trillingsgetal N op zijn plaats blijft en dat de waarnemer zich langs
een rechte lijn daarvan verwijdert met een snelheid v' die kleiner is· dan
de voortplantingssnelheid v van het geluid. Op het oogenblik w~arop
een zekere verdichting het oor van den waarnemer bereikt heeft, is de
volgende verdichting daarvan nog op een afstand gelijk aan de golflengte
À verwijderd; met de snelheid v voortga'ande, zal die verdichting het
oor in een tijd
v __..,. v'

inhalen. Aldus blijkt het dat het aantal verdichtingen N', waardoor het
oor in een seconde wordt getroffen, m. a. w. het waargenomen aantal
trillingen, waarvan de waargenomen toonhoogte afhangt, gegeven wordt
door de formule
N' _ v-v'
-

À

'

waarvoor men, daar ·~ ::;:: N is, ook mag schrijven
N' = ( 1 -

:) N. . . . . . . . . (6)

Het is gemakkelijk in te zien dat een dergelijke formule geldt, wan-
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neer de waarnemer tot de geluidsbron nadert; alleen moet dan het
teeken van ·v' worden omgekeerd.
In de tweede plaats beschouwen wij het geval dat de waarnemer
stilstaat, maar de geluidsbron zich met de snelheid v' van hem verwijdert. Daar tusschen de oogenblikken waarop twee op elkaar volgende
verdichtingen van het lichaam uitgaan, een tijd T verstrijkt, en dus de geluidsbron een afstand v' T aflegt, moet de tweede verdichting een zoo~eel
langeren weg afleggen om den waarnemer te bereiken dan de eerste.
Daar zij daarvoor een tijd

~
T
V

behoeft, volgen de verdichtingen elkaar

bij het oor niet met tusschentijden T maar met tusschentijden ( 1

+ :) T

op, en is het aantal waargenomen trillingen in de seconde
N'

~ (1 +if) T ~ u~u N.

. . (7)

Nadert de geluidsbron tot den waarnemer dan geldt een dergelijke
formule met het omgekeerde teeken van v'.
Uit het gezegde volgt dat in beide gevallen, onverschillig of het de
waarnemer of de geluidsbron is, die zich beweegt, de nadering tot elkaar
den toon dien men Waarneemt verhoogt, terwijl verwijdering hem verlaagt. Trouwens, als v' zeer klein is ten opzichte van v, is het geheel
onverschillig of het geluidgevende lichaam of de waarnemer zich beweegt;
de waarden (6) en (7) mogen dan als gelijk beschouwd worden.
§ 333. Interferentie van het geluid. Het is een welbekend
versch:t)nsel dat, als men twee steenen in het water werpt, de
golfkringen die door den eenen ontstaan, die van den anderen
doorkruisen, zonder ze in hun voortplanting te storen. Dit is
een nieuw voorbeeld van het. in § 312 over het gelijktijdig
bestaan van verschillende kleine bewegingen gezegde ; de opheffing van een waterdeeltje is de algebraïsche som van de
opheffingen die op hetzelfde tijdstip door de twee oorzaken
worden teweeggebracht. De golfbergen die de tweede steen
doet ontstaan, loopen over de bergen en dalen heen, die de
eerste heeft veroorzaakt, en eveneens wordt door een golfdal
van het tweede stelsel de hoogte van hflt water, onverschillig
of reeds in het eerste stelsel een verheffing of een uitholling
bestaat, met een bepaald bedrag verminderd.
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Op dergeUjke wijze
wij wezen er reeds in § 312 op kan een luchtmassa een uYiUek.eurig aantal trillende bewegingen
tegelijk voortplanten. Voert een geluidgevend lichaam een sa-

mengestelde beweging uit, die als de resultante van een aantal enkelvoudige trillingen te beschouwen is, dan nemen de
luchtdeeltjes al deze trillingen over en dragen die voort naar
het trommelvlies van den waarnemer, zoodat dit een dergelijke:o, trillingsvorm krijgt als de geluidsbron zelf. Maar, wat
meer is, de lucht kan ook op hetzelfde oogenblik doorkruist
worden door golfstelsels van den meest verschilienden oorsprong en den meest uiteenloopenden aard; hij kan gelijktijdig
de menschelijke stem, het tikken van een klok, het gegons
van een insekt en het suizen van den wind overbrengen. De
werkelijke verplaatsing van een luchtdeeltje woid.t hierbij altijd
gevonden door die, welke aan elk der oorzaken afzonderlijk
te wijten zijn, met elkaar samen te stellen; evenzoo is de
snelheid van het deeltje de resultante van de snelheden bij·
de afzonderlijke bewegingen, terwijl de dichtheidsverandering
de algebraïsche som is van de veranderingen waartoe de verschillende oorzaken aanleiding geven. Door de omstandigheid
dat de "samengestelde" beweging werkelijk bestaan kan, is de
ongestoorde voortplanting van verschillende golfstelsels, elk
met behoud van al zijn eigenaardigheden, gewaarborgd en ook
voor het oor de mogelijkheid gegeven, om door ontleding van
de bewegingen die het opvangt, een oordeel over toonhoogte,
klank en sterkte van al het voortgebrachte geluid te krijgen.
Natuurlijk zal bij de samenwerking van een
Fig. 268.
groot aantal trillende bewegingen de beweging
c
van de luchtdeeltjes zeer ingewikkeld worden.
W\j kunnen ons hier echter bepalen tot een
. paar eenvoudige gevallen.
a. Zij (Fig. 268) a b een buis die zich bij b
splitst in twee takken b c d en b e d, die in het
punt cl weer samenkomen. Laat bij het uiteinde
a een enkelvoudige toon worden voortgebracht
en het einde d aan het oor worden gehouden.
p

De trillingen kunnen dan langs twee wegen den
tcaarnemer bereiken en naw· gelang van het verschil tusschen de
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lengte van b c d en van b e d blijken de twee f:riUingen elkaar in.
d te versterken of te ·verzwakken.
Versterking heeft vooreerst plaats als de wegen even lang
zijn. Dan beeft namelijk een stoot naar rechts, die op zeker
oogenblik aan de lucht in a gegeven wordt, evenveel tijd noodig om langs .b c d of langs b e d het punt d te bereiken; op
betzelfde oogenblik komen dus in d twee stooten ·naar rechts
aan. Daarentegen, wanneer de weg b cd een halve golflengte
langer is dan b e d, zoodat de evenwichtsverstoring een halven
trillingstijd meer noodig beeft voor den eenen weg dan voor
den anderen, zal op het oogenblik, waarop langs b c d een
stoot naar rechts in d aankomt, langs bed reeds een stoot
naar links komen 1 die een halven trillingstijd later van a is
vertrokken. Dan zal de eene beweging de andere opheffen;
stilte zal er bet gevolg van zijn.
Stel, in het algemeen, dat de eene weg van bet uitgangspunt der trillingen tot bet punt waar de interferentie beschouwd
wordt, k halve golflengten meer bedraagt dan de andere. Dan
heeft een evenwiehtsverstoring voor den eenen weg k halve
trillingstijden meer noodig dan voor den anderen ; op betzelfde
oogenblik komen dus twee verstoringen samen, die van het
trillingsmiddelpunt zijn uitgegaan op oogenblikken die k halve
trillingstijden van elkaar verwijderd zijn. Is nu k een even.

getal, dan hebben die twee evenwichtsverstoringen dezelfde phase,
is k oneven, dan zijn de phasen tegengesteld. In het eerste geval zal dus versterking, in. het tweede verzwakking van de eene
trillende bf!Weging door de andere plaats hebben·.
b. Hebben twee geluidgevende lichamen denzelfden trillingstijd, dan zullen klaarblijkelijk de trillingen die zij aan een
zelfde punt van de omringende luchtmassa meedeélen, aanhoudend betzelfde phaseverschil hebben. Al naarmate dit een
even of een oneven aantal halve trillingstijden bedraagt, wordt
versterking of verzwakking waargenomen. Daarentegen zal,
wanneer de hoogte van de twee tonen een weinig. verschilt,
op een zelfde plaats de sterkte van bet geluid tusscben een
maximum en een minimum afwisselen. De zwevingen bestaan
dus niet alleen daar, waar het trommelvlies van den waarnemer

zich bevindt, maar even goed overal in de omringende lucht-
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ma8sa. Tevens zal het nu duidelijk zijn dat twee waarnemers

wel is waar hetzelfde aantal zwevingen per seconde tellen,
maar ze niet op dezelfde oogenblikken hooren; het kan zeer
goed zijn dat gelijktijdig voor d~n een de intensiteit een maximunt
en voor den ander een minimum is.
§ 334. Terugkaatsing. Zeer bekend is het feit van de terugkaatsing van het geluid door een vasten wand, waardoor de
echo wordt teweeggebracht. Wij zullen ons in een eenvoudig
geval rekenschap van dit versch\jnsel geven.
Stell€n wij ons daartoe voor dat in een lange, met lucht
gevulde buis, die aan het eene uiteinde gesloten is, een verdichting zich naar dat einde voortplant. Daarbij zet zich de
verdichte lucht steeds naar de voorzljde uit; er wordt telkens
een nieuwe luchtlaag samengeperst, vóór die gelegen, welke
een oogenblik te voren ineengedrukt was, en de snelheden
van de. dPeltjes zijn zoo, dat de golf niet terugkeert, zoolang
de voortplanting ongestoord kan plaats hebben (§ 325). Is
echter de vaste wand bereikt, dan kan de verdichte laag zich
niet naar de voorzijde uitzetten en moet dit noodzakelijk naar
den anderen kant doen; hij brengt achter zich een.e nieuwe verdichting teweeg, die door de buis terugloopt.
De terugkaatsing van een verdunning verklaart men op
dezelfde wijze.
Ook wanneer het uiteinde geopend is, zal op het oogenblik
waarop een golf de buis verlaat, een nieuwe golf ontstaan,
die terugkeert, zoodat ook dan van een terugkaatsing kan
worden gesproken; alleen ontstaat daarbij uit een verdichting
een verdunning en omgekeerd.
Om dit in te zien moet men in het oog houderr dat een
verdiChting, zoolang zij zich in de buis bevindt, voortgaat
zonder éenige evenwichtsverstoring achter te laten. Zet de
samengeperste laag zich b.v. naar de rechterzijde uit, dan
wordt aan de verplaatsing van de deeltjes juist op het oogenblik een einde gemaakt, waarop de oorspronkelijke dichtheid
hersteld is; de vernietiging van de snelheid, die daartoe moet
plaats hebben, is het gevolg van de O"Peenhooping van lucht,
dle aan de rechterzijde van de zich uitzettende laag ontstaat.
Kan nu èchter die lucht naar alle zijden ontwijken, zooals

63
het geval is, wanneer de opening van de buis bereikt is, dan
zal de uitzetting verder gaan; niet alleen zal de dichth~id.
weer bereikt worden, die in den evenwichtstoestand wordt
aangetroffen, maar zelfs zal een verdunning de plaats van de
verdichting van zoo even innemen. Deze verdunning loopt
dan op de gewone wijze door de buis terug.
Ook wanneer de buis over een deel van zijn lengte met
lucht, en voor het overige met een ander gas gevuld is, heeft
aan het grensvlak een terugkaatsing plaats. Wordt dit vlak
getroffen door een verdichting die zich in de lucht voortplant,
en is het andere gas koolzuur, dan kan wegens de grootere
massa van dit laatste de verdichte laag zich minder gemakkelijk naar de voorzijde uitzetten dan wanneer hij ook daar
lucht vond; ten deele dringt de laag dus ook de achter hem
liggende lucht op zij, zoodat een verdichting zal terugloopen.
Wordt echter het koolzuur door waterstof vervangen, dan ·
zullen wegens de kleine massa daarvan de deeltjes van de
zich uitzettende l-aag zich verder naar de voorzijde bewegen
dan wanneer zich daar lucht bevond; dan ontstaat er dus in
de lucht een verdunning.
Bij alle golfbewegingen zonder onderscheid doen zich gevallen
van terugkaatsing voor. De evenwichtsverstoring die wij in
§ 325, a onderstelden, dat aan het gespannen koord gegeven
werd, zal na eenigen tijd het vaste uiteinde bereiken, en dan
zal een andere verstoring, waarbij de deeltjes naar boven verplaatst ztjn, terugloopen. Inder.daad zou een dicht bij het uiteinde gelegen deeltje a, als het koord nog verder doorliep, zijn
teruggaande beweging uitvoeren onder den invloed van krachten die de daarop 'volgende deeltjes erop uitoefenen. Deze
krachten zijn eerst naar boven gericht, maar later, als deze
volgende deeltjes een zoo groote uitwijking gekregen hebben,
dat zij lager dan a liggen, naar beneden. Zij vertragen dan
de beweging van a en maken dat dit deeltje zonder snelheid
in den evenwichtsstand terugkmfit. Indien echter deze volgende
deeltjes in hun beweging belemmerd worden door de bevestiging van het uitéinde, zullen zij steeds naar boven gerichte
krachten uitoefenen, en zal het deeltje a. den even wiehtsstand
met een zekere snelheid overschrijden. Daardoor ontstaat de
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nieuwe golf, die, zooals reeds gezegd werd, langs het koord
terugkeert.
Uit het bovenstaande ziet men nu ook hoe verschillend de
oorzaken kunnell zijn, die aanleiding geven tot een terugkaatsing. In den regel heeft elke verandering in den toestand van
het stelsel waarin een golf zich voortplant, dit gevolg. De golfbeweging b.v. langs de veerkrachtige buis van § 325, d wordt
gereflecteerd, zoodra ergens de middellijn van de buis, de
dikte van den wand of de eigenschappen van dezen laatsten
veranderen.
§ 335. Ontstaan van staande uit loopende golven. Als men
met de . hand het vrije einde van het meermalen genoemde
koord · in regelmatige trilling brengt, zullen weldra de golven
die door het vaste einde zijn teruggekaatst, die ontmoeten,
welke zich nog naar dat einde voortbewegen. De interferentie
nu van de teruggekaatste met de aankomende golven - een
versch\jnsel, dat ook plaats heeft als b.v. geluidsgolven zich
in een buis voortplanten en aan het uiteinde daarvan gereflecteerd worden - doet een bewegingstoestand ontstaan, die niet
anders is dan de vroeger behandelde staande golfbeweging.

Om dit te doen zien zullen
tuden van de twee golfstelsels
ting voortplanten gelijk zijn.
Laat nu (Fig. 269) L L de
twee golfstelsels voortplanten;

wij onderstellen dat de amplidie zich in tegengestelde richlijn zijn, langs welke zich de
elk punt van die lijn wordt

Fig. 269.

L

1!

K

:S

Q~

B1

L

dan getroffen door twee trillingen, en welke beweging het
aanneemt hangt van het phaseverschil dier trillingen af. Dat
verschil is niet in alle punten van de lijn hetzelfde, maar in
elk geval zal, daar de twee trillingen dezelfde periode hebben,
het phaseverschil in een bepaald punt aanhoudend dezelfde
waarde hebben. Sommige punten zfjn er nu, waar de van rechts
en links komende trillingen tegengestelde phasen, andere, waar
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.zij dezelfde phasen hebben. In de eerstgenoemde punten bestaat
steeàs rust, zij worden dus knoopen, en in de laatstgenoemde
()ntstaan buiken, want de resulteerende trilling zal er een grootere
.amplitudo hebben dan ergens anders.
Om dit nader toe te lichten, kiezen wij een willekeurig
punt P van L L uit; dit punt ontvangt van de linkerzijde
~en trilling die op een bepaald oogenblik een zekere phase
heeft. Houdt men nu in het oog dat bij de van rechts komende
beweging de verschillenoe punten van L L alle mogelijke
phasen hebben, dan is het duidelijk dat er alt\jd wel een punt
te vinden moet zijn, dat tengevolge van deze beweging een
tegengestelde phase heeft als P tengevolge \tan de van links
komende golven. Zij Q een dergelijk punt; deelt men dan den
afstand P Q in K midden door, dan moet in K een knoop
bestaan. Immers, wanneer 5- de t\jd is, dien de trillingen noodig hebben, om een der afstanden P K of QK te doorloopen,
dan komen in K op hetzelfde oogenblik twee evenwichtsverstoringen te zamen, die een tijd 5- vroeger, dus ge~ijktijdig,
in P en Q waren, twee evenwichtsverstoringen dus van tegengestelde phase.
Heeft men echter het bestaan van één knoop ingezien, dan
R:an men onmiddellijk het besluit trekken dat er een aantal
andere moeten z\jn, Als men nl. bij loopende golven een golflengte }. voor- of achteruit gaat, vindt men denzelfden toestand weer terug. Maakt men dus K K 2 = K 2 K 4 = ... = Ä,
dan moet in de punten K 2 , K 4 , enz. elk der interfereerende
bewegingen en dus ook de resulteerende toestand dezelfde z\jn
als in K. Maar ook in de punten K 1 , K 3 , enz., die halverwege tusschen Ken K 2 , K 2 en K 4 liggen, vindt men knoopen.
Want daar K K 1 = t}. is, vindt men, wat de beweging betreft, die van links komt, in K 1 de tegengestelde phase als
in K, maar evenzoo geldt dit van de beweging die van rechts
komt. In K 1 hebben dus de interfereerende trillingen beide
tegengestelde phase als in K; daar zij elkaar in K opheffen,
moeten zti het ook in K 1 doen.
Verder kan men aantoon en dat in de punten B, B 1 , B 2 , enz.,
die telkens in het midden tusschen twee op elkaar volgende
knoopen liggen, de trillingen altijd met dezelfde phase interhrr
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fereeren. Men merke b.v. op dat de evenwichtsverstoringen
die op een zelfde tijdstip het punt K van links en het punt
K 1 van rechts ontvangt, dezelfde phase hebben. Planten zich
nu die verstoringen verder voort, dan zullen, zij elkaar in B,
nog altijd met dezelfde phase, ontmoeten.
Eindelijk ziet men gemakkelijk in dat in B 1 de resulteerende uitwijking uit den evenwichtsstand tegengesteld gericht
zal zijn als in B, en daarmee hebben wij voor de resulteerende beweging alle kenmerken gevonden, waarop wij vroeger, bij de staande golven, de aandacht vestigden.
Met opzet hebben wij hierbij niets ondersteld over den bijzonderen aard van de trillingen; de meegedeelde beschouwinrJ
geldt even goed voor de transversale trillingen van een gespannen koord als voor de longitudinale beweging in een luchtkolom
of een veerkrachtige staaf.
In .elk geval is de afstand van twee op elkaar volgende knoopen bij de staande golven gelijk aan de halve golflengte van de
loopende golven wa(Jffuit zij ontstaan zijn. Met de in § 305 ingevoerde benaming kunnen wij dit ook uitdrukken door te
zeggen dat de golflengte van de loopende golven gelijk is aan
die van de staande golven die zij opleveren.
Wij laten het aan den lezer over, het gezegde met een paar figuren
op te helderen. Men teekene vooreerst op dezelfde as een paar enkelvoudige golflijnen met dezelfde golflengte en dezelfde amplitudo, en
stelle die met elkaar samen. De twee gekozen lijnen kunnen dan de
vormep. voorstellen, die een koord op een bepaald oogenblik zou hebben,
wanneer zich alleen golven naar rechts of alleen naar links voortplantten;
de resulteerende lijn is de gedaante van het koord op dat tijdstip, als
beide golfstelsels bestaan. Om nu die gedaante ook voor een later oogenblik te krijgen moet men van de twee oorspronke\ijke golflijnen de eene
naBr rechts en de andere evenveel naar links verschuiven, en ze dan
opnieuw samenstellen; men zal bemerken dat de tweede resulteerende
lijn de as in dezelfde punten snijdt als de eerste. Of wel, wij teekenen
boven elkaar twee rijen pijltjes, zooals die van Fig. 266 (§ 327), welke
dan de snelhed')n zullen moeten voorstellen, die op een bepaald tijdstip
wegens de voortplanting van trillingen naar rechts en naar links in een
luchtkolom of een veerkrachtige staaf bestaan. Wij stellen dan de snelheden die in de twee figuren voor een zelfde punt zijn aangegeven met
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samen, en herhalen die bewerking nadat wij de eene figuur naar
rechts en de andere evenveel naar links hebben verschoven.

~lkaar

Zooals ons in § 328 bleek kan bij loopende golven die zich langs de x-as
de verplaatsing uit den evenwichtsstand worden voorgesteld
doot· de fot·rnule
voortpl~nten,

y=acos2or(~-~

P).

+

Een stelsel loopende golven die in tegengestelde richting voortgaan, heeft
·
als rnathematische uitdrukking

y' =acos2or

(~ + ~··+p')·

Bij de resulteerende beweging is dus de verplaatsing van een deeltje

Y=y + y'=a [cos2or (~-~

+ p)+ cos2or (~+ ~+ p.)],

of
Y=2acos2or

[~+t(p'-p)J

[~+t(p'+v)J

cos2or

J?eze uitdrukking doet zien dat in het door x bepaalde punt een enkelvoudige trilling bestaat met de amplitudo
2 a cos 2 or [

~ + t (p' -

J;

p)

deze is 0, en men heeft dus knoopen, voor die waarden van x, waarvoor de
boog 2 or

[f + t (p'- p)J de waarden -

î or,

-

tor, +

î or, + î or,

enz.

heeft, waarden van x, die ! Jo. van elkaar v~rschillen.
Alle deeltjes bet·eiken op hetzelfde oogenblik hun grootste uitwijking, nl.
voor die waarden van t; welke den boog 2r.

[~+t(p'+p)J=O,or,

2 or, .... maken.
~ 336. Toepassingen van het verband tusschen staande
en loopende golven. a. Bij de proeven van. KuNDT en MELDE
(§ 321, e en c) ontstaan w,erkelijk staande golven op de aange~
geven wijze uit loopende. Bij de eerste proef wordt door het
naar buiten stekende einde van de trillende staaf bovendien
een gewone voortgaande golfbeweging in de omringende lucht
opgewekt; de verdichte lagen zullen bij die beweging op afstanden vau elkaar liggen, tweemaal zoo groot als de afstand
van de plaatsen, waar in de buis het poeder blijft liggen.
In § 321 werden deze proeven als voorbeelden van meetrillen vermeld. Ook in ande1·e gevallen kan dit laatste verschijn-
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sel worden opgevat als te ontstaan door de interferentie vdn de
teruggekaatste met de aankomende golven. Houdt men een trillende stemvork voor de opening van zijn klankkast, dan kan
klaarblijkelijk zulk een interferentie plaats hebben en die kan
bij een geschikte lengte van de luchtkolom tot een krachtige
versterking van den toon leiden.
b. Niet alle staande golven behoeven evenwel uit loopende
te ontstaan; men denke b.v. aan een snaar die zijn grondtoon geeft, nadat alle punten op geschikte wtize uit den evenwiehtsstand verplaatst zijn. Toch komt ook in dergelijke gevallen de beweging van het trillende lichaam overeen· met
die, welke door de interfenmtie van twee loopende golven zou
kunnen verkregen worden. Men kan daaruit besluiten dat zich
langs een lang koord, van dezelfde geaardheid en dezelfde
spanning als een snaar, trillingen die in periode met den
grondtoon van de snaar overeenstemmen, met zoodanige snelheid kunnen voortplanten, dat de golflengte het dubbel van
de lengte der snaar is. Tot een dergelijk besluit komt men in
het geval van een trillende staaf.
c. Is eenmaal de voortplantingssnelheid van loopende golven
bekend, dan kan men daaruit het aantal trillingen vinden voor
een lichaam dat in een staande golfbeweging verkeert, zoodra
men den afstand van de knoopen en buiken in dat lichaam kent.
Stel b.v. dat men de voortplantingssnelheid van transversale
trillingen langs een gespannen koord kent door formule (1)
van § 329. Geeft dan een met zijn uiteinden bevestigd koord
van de lengte l den grondtoon, dan is de golflengte van de
loopende golven van denzelfden trillingstUd 2 l en uit de formule van § 328 volgt
1

N=2l

vs

m'

in overeenstemming met het in § 304 meegedeelde.
Op dezelfde wijze kan men de formules (4) en (5) van§§ 306
en 307 uit de betrekkingen (2) en (3) van § 329 afleiden.
Men kan eindelijk ook in plaats van de formule (3) van § 329
de uitkomst bezigen, die de proeven voor de snelheid van het
geluid in de lucht hebben opgeleverd. Verlangt men b.v. te
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weten wat de grondtoon is van een gedekte orgelpijp van
30 cm lengte, dan bedenke men dat de golflengte van dien
toon het viervoud van de lengte bedraagt; daaruit volgt voor
het aantal trillingen
N _ 33100 x V 1 + .x t
120
.
We&!ns het in § 321, d besp1·okene komt het zoo be1·ekende trillingsgetal niet geheel met het wetkelijke overeen.

Op dezelfde wijze kan men bij de proef van KuNDT het aantal trillingen van den toon uit den afstand der knoopen afleiden.
d. Ook omgekeerd kan men de voortplantingssnelheid van .Zoopende golven aangeven, zoodra men bij staande golven van bekende golflengte den trillingstijd kent.
De furmules (1), (2) en {3) van § 329 kunnen dus uit die
van § § 304, 306, 307 worden afgeleid ..
Uit de proef van KuNDT kan op deze wijze ook de voortplantingssnelheid van longitudinale trillingen in de gewreven veerkrachtige staaf worden gevonden. Immers, men kent N uit den
afstand van de knoopen in de lucht en weet bovendien dat
de golflengte b\j de gewreven staaf het dubbel is van zijn
lengte. Trouwens, de berekening kan nog iets eenvoudiger
worden uitgèvoerd. Zijn nl. in twee verschillende lichamen V 1
en V 2 de voortplantingssnelheden, À 1 en À 2 de golflengten die
bij een zelfden trillingstijd behooren, dan is tengevolge van de
betrekking tusschen v en À

v1 : v2 =

À 1 : À 2•

Bij ·de proef van KuNDT staat dus de voortplantingssnelheid
in de lucht tot die in de gebezigde staaf als de afstand van
twee knoopen in de lttcht tot de lengte van de staaf.
§ 337. Arbeidsvermogen ll.ij loopende en staande golven.
Wanneer wij op de in § 326 besproken wijze het uiteinde
van een gespannen koord met de hand been en weer bewegen
en daardoor golven opwekken, die langs het koord voortloopen,
verrichten wij voortdurend een zekeren arbeid en vergrooten
dus het arbeidsvermogen van het koord; werkelijk strekt zich
het deel van het koord, dat uit den evenwichtsstand verplaatst
is en waarvan de deeltjes in beweging zijn, al verder en
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verder uit. Evenals nu de hand hierbij arbeid op het koord
doet, kunnen wij ook, wanneer wij een willekeurige doorsnede
S daarvan beschouwen, zeggen dat het deel van het koord
aan de eene z\jde daarvan, nl. tusschen S en de hand, arbeid
doet op het deel aan de andere zijde.
Aan deze overdraging van energie van het eene deel van
het koord op het andere komt een eind, wanneer de golven
het vastgemaakte uiteinde bereiken. Is dit met een onwrikbaren haak aan een muur bevestigd, dan kan het koord hier
geen arbeid verrichten, en dus geen energie afstaan. De golven
worden dan met hun volle intensiteit teruggekaatst, zoo dat
evenveel arbeidsvermogen terugkeert als naar het vaste einde
werd voortgeplant. Zoodra echter de haak eenigszins bewegelijk
is, doet het koord daarop arbeid on verliest het dus energie;
de teruggekaatste golven hebben in dit geval een kleinere
intensiteit.
Had men een koord dat zich in het luchtledige bevindt,
met de uiteinden onwrikbaar bevestigd, dan zou het in 't geheel geen arbeid kunnen verrichten ; het arbeidsvermogen zou
onveranderd blijven, en wanneer er ook geen inwendige oorzaken waren, waardoor de trillingsenergie in warmte wordt
omgezet, zouden de staande golfbewegingen die het koord nu
kan uitvoeren, onverzwakt blijven bestaan. Daarentegen zal
een werkel\jke snaar zoowel aan de lucht als aan een klankbodem waarboven hij bevestigd is, arbeidsvermogen afstaan.
Dergelijke beschouwingen gelden ook in andere gevallen,
b.v. bli een veerkrachtige staaf en een gasmassa.

ELFDE HOOFDSTUK.

TERUGKAATSING EN BREKING VAN HET LICHT •

. § 338. Rechtlijnige voortplanting. Een groot aantal licht-

verschijnselen en de werking van vele optische instrumenten
kunnen verklaard worden uit eenige weinige eenvoudige wetten, die op de voortplanting, de terugkaatsing en de breking
van het licht betrekking hebben, en die wU in de eerste
plaats zullen leeren kennen.
In een homogene stof plant het Ucht zich altijd volgens rechte
lijnen voort, die wij in het vervolg "lichtstralen" zullen. noemen.

Zulke stralen gaan van elk punt van een lichtgevend voorwerp uit, en ook van elk punt van een lichaam dat voor ons
zichtbaar wordt door het licht dat het zelf van een. lichtbron
<mtvangt.
Nooit komt bij een versch\insel een enkele lichtstraal voor;
men heeft altijd met bundels van een groot aantal lichtstralen
te doen.
Naar den loop van de stralen kan men verschillende soorten
van lichtbundels onderscheiden.
Een lichtbundel waarbij alle stralen van een zelfde punt
uitgaan, of loopen alsof zij van een zelfde punt kwamen,
wordt divergent genoemd. Een bundel waarvan alle stralen op
een zelfde punt gericht zijn, heet, onverschillig of zij dat
punt werkel\jk bereiken, dan wel door een of ander beletsel
<iaarin verhinderd worden, convergent. Eindelijk kunnen de
stralen van een bundel evenwijdig aan elkaar z~jn.
Daar de stralen van een bundel elkaar ook kunnen kruisen,
hebben wij hier slechts zeer bijzondere gevallen opgenoemd;
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het zijn echter de gevallen die van het meeste gewicht zijn.
Lichtbundels waarvan de stralen langs lijnen loopen, di&
alle door één punt gaan, zullen w\j in het algemeen homocentrisch noemen. Deze naam omvat zoowel de divergente als
de convergente bundels en zelfs ook de bundels van evenwijdige stralen, daar deze laatste geacht kunnen worden, elkaar
op oneindigen afstand te snijden.
· § 33,9. Wet der terugkaatsing. Vlakke spiegels. Een lichtstraal die op een glad oppervlak valt, wordt teruggekaatst volgens een lijn die met den invallenden straal en de no1·maal van
het oppervlak, in het getroffen punt, in hetzelfde vlak (" invalsvlak") ligt. Daarbij maken de invallende en de teruggekaatstestraal met de normaal, aan weerszijden van deze laatste, gelijke
hoeken ("hoek van inval:' en "hoek van terugkaatsing").
Deze wet geldt voor elken vorm van het terugkaatsende
oppervlak; voorloopig zullen wij ons intusschen tot een plat
vlak bepalen.
Uit de wet volgt vooreerst dat dan uit een bundel evenwijdige lichtstralen bij de terugkaatsing een nieuwe bundel van
eveneens evenwijdige stralen ontstaat.
Valt in de tweede plaats op een vlakken spiegel SS, dien
wij ons in Fig. 270 loodrecht op het vlak van teekening voorstellen, een bundel stralen die van een
Fig. 2ï0.
lichtpunt L uitgaan, dan zal het verlengde van elken teruggekaatsten .straal
L
de loodlijn, uit L op den spiegel neergelaten, in een punt B ontmoeten, dat even.
ver. achter den spiegel ligt als L daarvoor.
De teruggekaatstê lichtbundel loopt dus
alsof hij uit B kwam, en een waarnemer
die de gereflecteèrde stralen in zijn oog
ontvangt, meent daar een lichtpunt
te zien.
Men noemt B ~et beeld of het beeldpunt van L. Naderhand
zullen wU gevallen leeren kennen; waarin de lichtstralen die
van eeii enkel punt zijn uitgegaan, na op deze of gene wijze
in hun loop veranderd· te zijn, elkaar werkelijk in één punt.
ontmoeten, zoodat men, daar een scherm plaatsende, op dit
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laatste een verlichte stip kan waarnemen. Zulk een beeld
zullen wij reëel of werkelijk noemen, een beeldpunt daarentegen, van waar de lichtstralen schijnen te komen, een virtueel
beeld of schijnbeeld.
Uit de wet der terugkaatsing kan men afleiden dat, wanneer een lichtstraal den weg Lp q kan volgen, hij ook even
goed langs den omgekeerden weg q p L kan gaan. Valt dus
op den spiegel een bundel stralen, die naar een punt B achter SS convergeert, dan convergeert de teruggekaatste bundel
naar een punt L, dat verkregen wordt door Ba loodrecht op
den spiegel te trekken en a .L = B a te maken.
In alle gevallen ontstaat dus bij de terugkaatsing door eenvlakken spiegel uit een homocentrischen lichtbundel weer een homocentrische bundel. W\j kunnen in het algemeen het vereenigingspunt van den invallenden lichtbundel het lichtpunt en
dat van den teruggekaatsten bundel het beeldpunt noement
maar moeten dan bij de lichtpunten een dergelijk onderscheid
maken, als wij reeds bij de beeldpunten hebben ingevoerd.
Gaan de stralen werkel\jk van één punt uit, dan is dit een
reëel lichtpunt, zijn zij daarentegen op een enkel punt gericht,
dat zij niet bereiken omdat zij, voor zij er komen, van richting veranderen, dan zullen wij dat een virtueel lichtpunt
noemen. Het laatste geval kan zich natuurl\jk alleen dan voordoen, wanneer de stralen, die oorspronkelijk van een enkel
punt zijn uitgegaan, op deze of gene w~jze - wij zullen later
zien hoe dit kan - convergent ztin gemaakt.
Het blijkt nu tevens uit het boven omtrent het OII~keeren
van den loop der lichtstralen gezegde dat het lichtpunt en het
beeldpunt bij de terugkaa.tsing door een vlakken spiegel van rol
kunnen verwisselen. Willen wij, ten einde dit te doen uitkoment
de beide punten niet van elkaar onderscheiden, dan zullen
wU ze geconjugeerde punten noemen.
Keeren wij terug tot het geval van werkelijke lichtpunten.
Heeft men (Fig. 271) te doen met een voorwerp L L', dat
voor den spiegel geplaatst is, dan zullen de stralen die van
L uitgaan den spiegel verlaten -alsof zij van B kwamen, en
die, welke van L' afkomstig zijn, na de terugkaatsing loopen,
alsof zij door B' waren uitgezonden. Op deze wijze kan men
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de beelden construeeren van alle punten van het voorwerp;
·de aaneenschakeling daarvan vormt het virtueele beeld van dit
laatste, dat men, naar den spiegel ziende, meent waar te nemen.
Gemakkelijk ziet men in dat vootwerp
Fig. 271.
en beeld gelijk en gelijkvormig zijn.
Voegen wU aan dit laatste geval aanstonds de opmerking toe, die ook in
alle volgende gevallen geldt, dat men,
s zoo men onderzoeken wil, wat er met de
lichtstmlen die van een voorwerp uitgaan
gebeurt, eerst de stralen die door het eerste
punt van het voorwerp worden uitgezonden, op hun weg moet volgen, dan die,
·welke van een tweede punt afkomstig zijn, en zoo vervolgens.

Als wij met een volkomen spiegelend vlak SS te doen
hebben, zal men alleen het beeld BB' waarnemen, en den
spiegel zelf niet kunnen zien. Dit laatste is echter wel het
geval als hij niet volkomen glad is, daar dan de kleine on-effenheden zullen bewerken, dat een deel der stralen naar
andere richtingen wordt teruggekaatst. Door een dergelijke
diffuse terugkaatsing worden in het algemeen voorwerpen die
geen eigen licht uitstralen, voor ons zichtbaar.
§ 34:0. Breking en kleurschifting. Een lichtstraal die uit
de eene doorschijnende stof in de andere overgaat, gaat, wm~
neer hij lood1·echt op het grensvlak valt, langs dezelfde lijn verder. In andere gevallen (met een enkele
Fig. 272.
A

s

.J.V"

straks

(§

34:4:) te vermelden uitzondering)

ondergaat hij een richtingsverandering,
die men "breking" ("refractie") noemt,
en wordt bovendien m den regel {,~ verschillende stralen gesplitst.

Valt b.v. een straal zonlicht, gaslicht,
kalklicht, of electrisch licht in de rich·
ting AB (Fig. 272) uit de lucht op het
grensvlak S van' een stuk glas, welk
grensvlak ondersteld wordt loodrecht
op het vlak van de teekening te staan,
dan .ontstaan, behalve de teruggekaatste straal, waarvan de
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richting volgens § 339 bepaald kan worden, een aantal stralen
in het glas, die alle binnen een zekeren hoek C B D gelBgen
zijn. Deze stralen onderscheiden zich van elkaar doordat zij,
in ons oog vallende, den indruk van verschillende kleuren
teweegbrengen; die welke het minst gebroken worden, dus
de stralen in de nabijheid van B C, wekken de voorstelling
van rood op, die welke meer gebroken worden, achteréenvolgens den indruk van oranje, geel, groen, blauw en violet.
Worden op een of andere wijze de stralen weer langs dezelfde
lijn gericht, zoodat zij te zamen in het oog vallen, dan ontstaat weer licht van denzelfden aard als dat van den straal
A B. Men moet dit laatste beschouwen als samengesteld uit
een aantal lichtstralen, die zich in dezelfde richting voortplanten en bij den overgang in een andere doorschijnende stof van
elkaar worden gescheiden. Natuurlijk moet er in het wezen
. van die bestanddeelen een of ander versr,hil bestaan; anders
zouden zij niet in ongelijke mate gebroken kunnen worden
en ook geen verschillenden indruk op ons gezichtsorgaan kunnen teweegbrengen. Wat dat onderscheid is zal in het volgende hoofdstuk blijken. Voorloopig zullen wij de verschillende
lichtsoorten onderscheiden naai de kleur waarvan zij de gewaarwording opwekken, en zelfs gemakshalve spreken van roode
of blauwe stralen, ofschoon de adjectieven "rood" en "blauw"
eigenlijk slechts betrekking hebben op de voorstelling~n die
een waarnemer door de lichtstralen OIJ.tvangt.
Intusschen is het opgeven van· de kleur strikt genomen niet
voldoende om een lichtsoort te bepalen. Want, terwijl w\j
slechts een beperkt getal kleuren opnoemden, ontstaan in werkelijkheid uit het witte licht een oneindig groot aantal lichtstralen,
die in Fig. 272 den geheel en hoek DB C vullen. Van B C tot
B D gaat de kleur geleidelijk V31n rood in oranje, van oranje
in geel, enz. over, zoodat er tallooze fijne kleurschakeeringen
bestaan, die door de taal niflt worden onderscheiden. En zelfs
wanneer ons oog van al de lichtstralen die b.v. binnen een
kleinen hoek p B q vallen, indrukken ontvangt, waartusschen
het geen verschil kan bemerken, volgt toch uit de verschillende breekbaarheid dier stralen, dat zij niet van denzelfden
aard zijn.
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Men heeft waargenomen dat in het zonlicht eenige stralen,
die volgens bepaalde lijnen binnen den hoek 0 B D zouden Zoopen, ontbreken. Van B 0 tot B D heeft men de voornaamste
van die ontbrekende stralen door de letters .A, B, 0, D, E, F,
G en H aangeduid; de plaats van A, B en 0 is tusschen de
roode, die van D tusschen de gele, die van E tussch~ de
groene, van F op de grens van de groene en blauwe, van (}
tusschen de blauwe en eindelijk van H tusschen de violette
lichtstralen. Door nu b.v. van den lichtstraal D of den straal
F te spreken, vermijdt men allen twijfel omtrent de soort
van licht die bedoeld wordt.
Geen van de stralen die bij de breking uit het witte licht ontstaan, kan nog verder op dezelfde wijze gesplitst worden; die
stralen worden dctarom "homogeen" of "enkelvoudig" genoemd.
Ook kan, behoudens een enkele, later te vermelden uitzondering, door verdere terugkaatsing of breking aan den aard (de
breekbaarheid of de kleur) van een dezer stralen niets veranderd
worden ..
Als het licht dat in Fig. 272 volgens .AB invalt, oorspron-

kelijk wel wit is, maar door een gekleurd glas of een gekleurde vloêistof is gegaan, ontstaan eveneens bij de breking
alleen lichtsoorten die binnen den. hoek 0 'B D vallen; eenige
stralen binnen dien hoek kunnen echter verzwa~t zijn of geheel ontbreken. Het licht is nog altijd samengesteld, ofschoon
eenige lichtsoorten die in het witte licht voorkomen door het gekleurde voorwerp in meerdere of mindere mate zijn teruggehouden.
Eenvoudiger van aard is het licht dat door sommige gekleurde
vlammen wordt .uitgestr:aald; het bevat nl. slechts een gering aantal enkelvoudige .lichtsoorten. Het gele licht der vlam van een
Bunsen's brander, waarin een natriumzout vervluchtigd wordt,
kan men zelfs als homogeen beschouwBn. Van daar, dat zulk

een vlam bij vele proefnemingen wordt gebezigd.
De ontleding van het samengestelde licht bij de breking
wordt kleurschifting of dispersie genoemd.
§ 341. Wet der breking. Bij elken enkelvoudigen lichtstraal
heeft de breking naar de volgende door SNELLIUS te Leiden.
(1591-1626) ontdekte wetten plaats.
1. De invallende lichtstraal L .A (Fig. 273) en de gebroken
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straal AB liggen met de normaal A N, die men in het getroffen
punt aan het grensvlak kan trekken, in een plat vlak ("invalsvlak").
2. De sinus van den hoek L A N tusschen den invallenden ·
straal en de normaal ("invalshoek") en die
'Fig. 273.
van den hoek B A N' tusschen de normaal
lN
en den gebroken straal ("hoek van breking")
staan tot elkaar in een verhouding die stand- ~
vastig blijft, zoolang men met dezelfde doorschijnende stoffen te doen heeft, welke rich- s
ting men ook aan L A geeft. Wij zullen
den invalshoek in den regel door i, den
':JJ
hoek van breking door r voorstellen. De
standvastige verhouding
sin i
-.--=n
sm r
wordt de brekingsindex (brekingsaanw\jzer, brekingsexponent)
genoemd.
en wordt de
Is hij grooter dan de eenheid, dan is r
lichtstraal naar de normaal toe gebroken; het tegengestelde
geval doet zich voor, als n 1 is.
In elk geval wordt voor ~ = 0 ook r = 0 en nemen i en r
gelijkt\jdig toe.
De kleurschifting bewijst nu dat voor verschillend enkelvoudig
licht n niet dezelfde waarde heeft. Bij de breking naa1· cle normaal toe is voor het 1·oode licht n het kleinst, voor het violette
het grootst.
Als de brekingsindices voor de verschillende kleuren weinig
van elkaar verschillen, kan 'men menigmaal van de kleurschifting afzien; men moet dan onder n den brekingsindex verstaan voor die lichtsoort, welke in de bundels waarmee men
werkt, het sterkst vertegenwoordigd is.
In de eerstvolgende § § houden wij ons aan deze opvatting
of onderstellen wij dat met homogeen licht gewerkt wordt.
§ 34:2. Omkeering van den gang der lichtstralen. Even
als bij de terugkaatsing geldt bij de breking de regel dat een
lichtstraal die een zekeren weg kan volgen, zich ook langs den
omgekeerden weg kan voortplanten. In Fig. 273 kan ook B .A
de invallende en A L de gebroken straal zijn. Dan wordt

<i

<
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BA N' dè invalshoek, L A N de hoek van breking, en, u:ari·
neer de brekingsindex straks n was, wordt hij nu

.!.,
n

o{, zooal8

men zegt, hij krijgt de "omgekeerde" waarde.

Een gevolg van deze wet, en tevens een bewijs er voor, is
het feit, dat een lichtstraal LA (Fig. 274), die op een plaat met
evenwijdige vlakken valt, aan beide ,zijden waarvan zich eenzelfde
stof P bevi-ndt, na de twee richtingsveranderingen die hij onder·
gaat, volgens een lijn B C, evenwijdig aan LA, uittreedt. Immers,

als men .o nder n den brekingsindex verstaat bU den overgang
uit de stof P in de stof waaruit de
Fig, 274.
plaat bestaat, dan moet volgens de
L
N
bovengenoemde wet de brekingsindex
bij den omgakeerden overgang
---->---- 'Ie-:-;--- - -

sin LA N
sin B A N'

'

·(.'

zijn.

Trekt men de normalen N N' en M M',
dan heeft men dus
-:----::::!-' ---:--:o-;-

'' ,
:llf"

.!.n

sin
= n en sin

AB M
C B M'

1

= 71:

Daar nu wegens de evenwijdigheid
van de zijvlakken de hoeken BAN' en AB M gelijk z~jn;
moet betzelfde van L A N en C B M' gelden, en moet dus B C
evenwijdig aan L A loopen.
Blijkens het_bovenstaande vormt een lichtstraal, onverschil·
lig of hij uit lucht in glas overgaat of omgekeerd, altijd in
het glas een kleineren hoek met de normaal dan in de lucht.
Ook in andere gevallen waar tusschen de beide stoffen een
groot verschil in dichtheili bestaat, is de hoek tusschen den
straal en de normaal het grootst in de stof van de kleinste
dichtheid, en hetzelfde is het geval als men met twee toestanden van een zelfde lichaam, die zich alleen door de dichtheid
onderscheide-n, b.v. met twee luchtlagen, te doen heeft. Hierdoor is men er toe gekomen, in het algemeen te zeggen dat de
stof in welke de lichtstraal den grootsten hoek met de normaal
vormt, "optisch" het minst dicht is.
Bij den overgang van een optisch rninder dichtè in een optisch
dichtere stof is dus de brekingsin dex grooter dan de eenheid.
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§ 34:3. Totale terugkaatsing. Zij (Fig; 275) P Q het platte
grensvlak van twee verschillende stoffen en zij de stof boven
dat vlak optisch minder dicht dan die daar beneden. Geeft
men aan een lichtstraal die in het
Fig. 275.
punt A van de bovenzijde invalt,
achtereenvolgens verschillende rich·
tingen, te beginneP met N A en te
eindigen met PA, dan zal de gebro·
ken straal eerst de richting A N'
hebben en eindelijk volgens een zekere
lijn AR loopen. De richting daarvan
wordt bepaald door de opmerking dat
RA N' de hoek van breking moet
zijn, behoorende bij een invalshoek van 90°; onder n den brekingsindex bij den overgang uit de optisch minder dichte in
de dichtere stof verstaande, heeft men dus

sin RAN' =I

n

.

.

.

.

.

.

(1)

Een lichtstraal die meer dan A R van de normaal a{UJ'i!ikl,
kan klaarblijkelijk nooit uit een invallenden straal boven P Q
ontstaan.
Denkt men zich nu den loop van de lichtstralen omgekeerd,
dan komt men tot het besluit dat. wanneer een straal aan
de benedenzijde van P Q invalt volgens een richting die tusschen N' A en RA ligt, altijd een gebroken straal binnen den
hoek NAP ontstaan kan, maar dat dit niet me-er mogelijk is,
zoodra een straal invalt volgens een richting binnen den hoek
R .A Q. Ind~rdaad, de sinus van den invalshoek i zou dan
>sin R .A N',

dus>~

zUn, en daar bij den overgang in de

richting die wij nu beschouwen,
sin i
sin r

1

n

is, zou sin r > 1 moeten worden, wat niet . mogelijk is.
Voor wij nu nagaan wat er gebeurt wanneer een straal
volgens een richting binnen den hoek Q AR invalt, merken
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wij op dat in den regel een lichtstraal die op het. grensvlak van

twee stoffen valt, deels teruggekaatst, deels gebroken wordt. Zooals ons naderhand zal blijken, plant zich in iederen lichtbundel een zeker arbeidsvermogen voort, waarvan de "sterkte"
of "intensiteit" van het licht afhankelijk is, en uit de wet
van het behoud vari arbeidsvermogen volgt nu aanstonds dat
de teruggekaatste en de gebroken straal elk maar een gedeelte
van de intensiteit van het invallende licht kunnen hebben.
Ligt nu evenwel de invallende straal L .A binnen den hoek
Q A R, dan ontstaat geen gebroken straal, maar alleen een
teruggekaatste A L '. Deze moet dan echter de volle intensiteit
hebben van het invallende licht. Van daar dat men dan spreekt
van totale terugkaatsing. Het verschijnsel kan blijkens het bovenstaande alleen plaats hebben als het licht van de zijde der stof
die optisch de grootste dichtheid heeft, invalt, en als dan boven·
dien de invalshoek een zekere waarde overtreft. Deze waarde,
die door vergelijking (1) bepaald wordt, heet de grenshoek
van de totale terugkaatsing.
Fig. 276.
B~j glas en lucht is die grenshoek klei,..
ner dan 45°; van daar dat bij een driezijdig prisma van glas, waarvan een loodA
n
rechte doorsnede een gelijkbeenige rechtfJL--+---'-R hoekige driehoek P Q R (Fig. 276) is, een
lichtstràal die volgens AB, loodrecht op het
zijvlak P Q, invalt, door het schuine vlakP R
totaal teruggekaatst wordt. Dit vlak werkt
daarbij als een spiegel die beelden van groote helderheid geeft.
§ 344. Verband tusschen de breFig. 277.
kingsindices bij drie stoft'en. Laat
(Fig. 277) P, Q en R drie evenwijdige
vlakken zijn, tusschen welke de stoffen B en C zijn begrepen, en laat
aan weerszijden van de daardoor gevormde dubbelö plaat dezelfde stof
A voorkomen. De ervaring leert dat
dan een lichtstraal die b.v. volgens
Lp invalt, na de drie brekingen in
,\'
p, q en r, volgens een lijn r s in de
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oorspronkelijke richting uittreedt. Door een redeneering die wij
aan den lezer kunnen overlaten, volgt hieruit dat
nA, c
%s,c=- •
nA,B

•

•

•

(2)

•

is, wanneer men met n:a. c den brekingsindex aanduidt bij den
overgang uit de 8tof B in de stof C en aan den teller en den
-noemer der breuk een dergelijke beteekenis hecht. B\j deze menig·
maal gebezigde schrijfwijze verdient opgemerkt te worden,
dat (§ 342)
1
nsc=-.

'

nc,

.

.

(3)

B

is.
, Uit de door (2) uitgedrukte wet kan men twee belangr\jke

gevolgen afleiden. Vooreerst, dat bij den overgang van een
lichtstraal uit een stof A in een stof K, tusschen welke een
willekeurig aantal andere stoffen geplaatst zijn, die zoowel
onderling als van A en K door platte vlakken van dezelfde
richting zijn gescheiden, de straal in K dezelfde richting zal
hebben, die hij zou aannemen, als A en K langs een vlak
evenWijdig aan de zooeven genoemde onmiddellijk aan elkaar
grensden.
In de tweede plaats is het, nu men eenmaal de wet (2)
kent, niet meer noodig, voor alle combinatiën van doorsch\jnende lichamen twee aan twee den brekingsindex te bepalen,
maar kan men er mee volstaan, één bepaalde stof met alle
andere te combineeren. Voor die ééne stof kiest men de lucht
en men noemt kortheidshalve "brekingsindex van een doorschijnende stof' de waarde die n heeft bij den overgang uit de lucht
in die stof.
Het verdient nog opmerking dat bij den overgang uit een
luchtledige ruimte· in de lucht een lichtstraal een weinig naar de
normaal op het grensvlak gebroken wordt, en dat hetzelfde het
geval is bij den overgang uit lucht van kleinere in lucht van
grootere dichtheid. Houdt men dit in het oog, dan leert formule (2) dat de toestand van de lucht, uit welke het licht in
een vast of vloeibaar lichaam overgaat, van invloed is op den
brekingsindex. Intusschen mag men hiervan veelal afzien, daar
de richtingsveranderingen in de zoo even bedoelde gevallen
L. 11.

6
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zeer gering zijn; de brekingsindex bij den overgang uit een
luchtledige ruimte in lucht van 0°, onder een druk van 76 cmr
is b.v. 1,000292. ·
Onder dert "absoluten"brekingsindex van een stof verstaat men
den brekingsindex bij den overgang uit een luchtledige ruimtr:
in die stof.
Beschouwt men de atmosfeer als bestaande uit luchtlagen van verschillende dichtheid, dan kan. men uit het boven gezegde afleiden dat
de van de hemellichamen komende lichtstralen iets worden gebogen naar
de vertikaal toe, waardoor de schijnbare hoogte van deze lichamenboven
den horizon vergroot wordt.

Uit vergelijking (2) kan men afleiden dat, wanneer twee
stoffen met gelijke brekingsindices aan elkaar grenzen, lichtstralen, ook in scheeve richting, ongebroken van de eene in
de andere overgaan. Dit is het uitzonderingsgeval waarop in
het begin van § 340 gedoeld werd. Het is verder gebléken
dat het grensvlak van twee stoffen zooals de zooeven g~noemde ·
het licht niet terugkaatst. Noch bij doorvallend noch bij opvallend licht zal men dus de aanwezigheid van het vlak opmerken. Dit gaat ook door als het grensvlak oneffenheden
vertoont, die bij ongelijke brekingsindices een verspreiding
van de invallende lichtstralen naar alle richtingen zouden bewerken. Men kan zich hiervan overtuigen door op een matglazen plaat een druppel cederolie te brengen, welke stof
denzelfden brekingsindex heeft als glas.
§.345. Beeldvorming bij de breking aan een enkel plat vlak of &&n
twee evenwijdige vlakken. Zij (Fig. 278) V V, loodrecht op het vlak
van teekening, het grensvlak van twee·
Fig. 278.
d
stoffen en L een lichtpunt aan de eene
zijde daarvan. Gaan vim daar uit lichtstra_,v'· ---,---'~~----'V'len in ver uiteenloopende richtingen, die
dus een kegel met grooten tophoek vullen,
dan is de bundel der gebroken stralen niet
homocentrisch; er wordt dus geen "beeld"
van L gevormd.
Intusschen heeft een van L uitgaande bundel van stralen die binnen
een zeer smallen kegel liggen, na de breking een merkwaardige eigen-
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schap. Zijn b.v. La en L b twee van die stralen, in een zelfde vlak
loodrecht op V liggende, dan zullen de gebroken stralen a een b delkaar
in B snijden en door datzelfde punt gaat na de breking ook een derde
straal, die eerst binnen den hoek aL b loopt.
Aan den anderen kant zullen twee stralen die met gelijke invalshoeken
in verscllillende vlakken loodrecht op V liggen, na de breking schijnen
te komen van een zelfde punt ·van de loodlijn uit L op V neergelaten.
Men kan nu bewijzen dat de stralen van den smalfen kegel waarvan
aL b de doorsnede met het vlak der teekening is, na de breking alle
een klein lijntje door B loodrecht op het vlak van teekening zullen snijden, en evenzoo het kleine lijntje ( g, gelegen op de loodlijn uit L. Voor
niet te groote invalshoeken _liggen deze beide lijntjes dicht bij elkaar en
zal een oog dat den bundel opvangt het lichtpunt ergens bij deze lijntjes meenen te zien.
Fig. 279 heeft betrekking op het bijzondere geval dat een zeer smalle
bundel van L uitgaat, in de nabijheid van de
Fig. 279.
loodlijn op het grensvlak; men kan dan gemakc
di
kelijk de ligging van het beeld bepalen. Zij nl.
L a c een straal die loodrecht op V valt; L b d
een tweede die zeer weinig van den eersten afwijkt. Dan is, als B het snijpunt van L c met. het -;;v;-----'9--F::...._-..,v=
verlengde van d b is,
a b =La tg aL b en a b =Ba tg a B b,
dus
tg aLb
r.
Ba=LatgaBb'
Zijn nu de hoeken a L b en a B b zeer klein, dan mag men voor de
verhouding van hun tangenten die van de sinussen in de plaats stellen;
deze laatste verhouding is ..!, als n den brekingsindex bij den omgekeer-

n

den· overgang van de lichtstralen voorstelt. Men heeft dus

La
Ba= - .,
n
.waaruit voor de schijnbare verplaatsing van het lichtpunt volgt

LB=La

(1-..!).
n.

Men ka.n hieruit besluiten dat, als men door een glasplaat met even-
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wijdige zijvlakken in een riChting lood?·echt
punt van het achtervlak een afstand d ( 1

op

die vlakken ziet,

-i)

een

dichter . bij schijnt

dan het in werkelijkheid is. Daarbij is d de dikte van de plaat, n de
brekingsindex van het glas. De lezer zal gemakkelijk kunnen áantoonen
dat, altijd wanneer mim in de genoemde richting door een plaat ziet,
ook een punt op een willekeurigen afstand daarachter diezelfde schijnbare verplaatsing ondergaat.
Ziet men scheef door een glasplaat naar een lichtpunt L (Fig. 274),
dan schijnt dit vooreerst op een kleineren afstand te komen, niaar bovendien in een richting loodrecht op de gezichtslijn over een afstand L L'
verplaatst te worden. Is i de invalshoek van den straal LA, en r de
daarbij behoorende hoek van breking, dan zal men vinden

LL' = dsin (i-,.).
cos r
§ 346. Inleiding tot de theorie van de bolvormige spiegels en de lenzen. In optische instrumenten wordt veelvuldig ·
partij getrokken van de terugkaatsing van het licht door een
bolvormig oppervlak en van de breking bij den doorgang door
zulk een oppervlak. De verschijnselen die zich daarb\1 voordoen,
gehoorzamen aan eenvoudige wetten, zoolang het werkzame

deel van het oppervlak klein is in vergelijking met den geheelen
bol, en bovendien het licht overal onder een zeer kleinen hoek
invalt. Men kan nl., wanneer aan deze voorwaarden voldaan

is, van een vereenvoudiging gebruik maken, die wij nu in de
eerste plaats zullen leeren kennen.
Fig. 280.

x

x

Zij (Fig. 280) SS de doorsnede van een boloppervlak met
een vlak, door het middelpunt M gebracht, en X X een vaste
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rechte lijn, door M getrokken en den bol in A snijdende. Met
de richting van deze as zullen w(j die van andere lUnen in
het vlak van de figuur vergelijken.
Wij zullen daartoe voor elke lijn den scherpen hoek opgeven, dien hij met X X maakt, een hoek, die de divergentie
van de lijn zal genoemd worden en in het algemeen door t:.
zal worden voorgesteld. Wij noemen de divergentie positief,
wanneer men, langs de l\in naar rechts gaande, zich tevens
naar boven beweegt, negatief daarentegen, wanneer bij den
voortgang naar rechts de lijn daalt. Voor de lijn R T is dus
de divergentie + T R A, voor V W: - W V A.
De divergentie, die wij in boogmaat uitdrukken, zullen wU
alttid zeer klein onderstellen.
Vooreerst is nu de scherpe hoek tusschen twee lijnen in het
vlak van de figuur altijd gelijk aan het verschil van hun divergentiën, als deze van het behoorlijke teeken voorzien worden.
Men beschouwe b.v. de lijnen K Q en RT. De divergentie
van de eerste is: !:. 1 = + TL A, die van de tweede: !:. 2 = + T .RA,

en Je hoek tusschen de l\inen is
RTL= TL A-TRA= !:. 1 - !:. 2 •

Houdt men K Q voor de eerste lijn, maar neemt men V W
voor de tweede, dan is de bedoelde hoek
QK W= QLA+ WV A,

en hiervoor mag men weer schrijven !:. 1
W V A is.

-

!:. 2 , daar nu

!:. 2 = -

In de tweede plaats kan men de divergentie van een lijn K Q,
die de as in L en het boloppervlak in Q snijdt, uitdrukken in
den afstand LA en den afstand Q D van Q tot de as. Wij
zullen AL = p en QD = z stellen; de eerste lijn noemen w\j
positief, als L links van A, en z positief, als Q boven de as ligt.

Klaarblijkelijk is nu

z

tg t:. =LD.
Maar, daar t:. zeer klein is, mag men tg !:. door !:. vervangen
en daar het deel A Q van het boloppervlak zeer weinig gekromd is, mag men in plaats van L D den afstand p nemen.
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Immers, het verschil tusschen p en L D is D A, en een blik
op de figuur doet zien dat dit lijntje zeer klein is, niet alleen
in vergelijking met L D, maar zelfs in vergelijking met de
kleine lijn z, waarop L D moet gedeeld worden. Men heeft dus

z

6= - . . . . . . . . •

p

(4)

en deze vergelijking geldt; mits de teekens goed gekozen worden,
in alle gevallen.
Voor een lijn b.v., die evenwijdig aan K Q door een punt
beneden A wordt getrokken, is nog altijd 6 positief, maar
zoowel z als p negatief, en voor de lijn V W is 6 negatief,
maar hebben tevens z en p tegengestelde teekens.
Het bovenstaande is altijd waar, onverschillig of het oppervlak S, zooals in Fig. 280, zijn holle, of, zooals in Fig. 281,
ztjn bolle zijde naar links keert. Een onderscheid tusschen
deze gevallen bestaat
Fig. 281.
echter, wat de divergentie van de normalen aan het oppervlak betreft. De norx
maal in een punt Q
valt altijd samen met
den straal die naar
dat punt kan worden getrokken, maar in Fig. 280 is voor
een punt Q dat boven de as ligt de divergentie van de normaal positief, terwijl die in Fig. 281 negatief wordt.
Overeenkomstig formule (4) heeft men echter in elk geval
voor de divergentie van de normaal

mits men den straal R van het boloppervlak positief rekent,
als M links van A (Fig. 280) en negatief, als M rechts van
.A ligt (Fig. 281).
Bij de beschouwingen van de volgende § § zal ondersteld
worden dat de lichtstralen van de linkerzijde komen.
§ 347. HoU~ spiegels. a. Laat op den hollen spiegel SS
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(Fig. 282) een lichtstraal L .Q evenwijdig aan de as X X vallen
en stel dat de teruggekaatste straal de as in het punt P
sn\idt. Uit de wet der terugkaatsing leidt men gemakkelijk
af dat L. Q FA= 2 L. Q MA is, d.w.z. dat de divergentie van
den teruggekaatsten straal 2 maal zoo groot is als die van
de normaal. Deze divergenti~n z\jn echter
·en men heeft

z

(§ 346)

AzF en ~

z

AF= 2 R'
dus

AF=tR.
Daar deze uitkomst onafhankelijk is van de waarde van z,
zullen alle stralen die evenwijdig aan X X op den spiegel valFig. 282.
len, na de terugkaatsing in
s
midden
het
op
F,
punt
het

----. ---·
il---------~----

Q.A
L
Dit
M1 samenkomen.
van
________ het hoofdbrandpunt Aheet
punt of korter brandpunt en x --~--~=----t-7--"'U'x
A F = t R de hoofdbrand~s1
puntsa(stand. Daar de teruggekaatste lichtstralen werkelijk in F samenkomen, is
het brandpunt reëel.
Omgekeerd zullen, als men in F een lichtpunt plaatst, de stra.len die van daar uitgaan, na de terugkaatsing evenwijdig aan
de as van den spiegel loopen.
b. Zij (Fig. 283) L een
Fig. 283.
lichtpunt op de as, L Q,
een van daar uitgaande
straal, en B het snijpunt
van den teruggekaatsten
x
straal met X X. Zij 6 1 x L
de divergentie van L Q,
6 2 die van QB, I\,. die
van M Q, dan heeft men, daar L. B QM = L. L QM is,

s/

<>f
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Maar, wanneer wij den afstand van L tot A door p en den
afstand van B tot A door q voorstellen, is (§ 346)

z

b.,.= R'

en dus
1

1

1

1

2
-p +q
-R'

of ·

p- + q

=

1

7' . . . . . . .

(5)

wanneer wij den brandpuntsafstand f noemen.
Z\jn f en p gegeven, dan kan uit deze vergelijking q worden opgelost, zoodat de ligging van B bepaald wordt. Daar
nu z uit de vergelijking verdwenen is, zullen alle lichtstralen die
eerst door het punt L gaan, na de terugkaatsing door een zelfdepunt B loopen. Dit is het beeld van L. Omgekeerd is ook L
het beeld van B, zoodat men L en B geconjugeerde punten

kan noemen

(§

339).

De bovenstaande redeneeringen en formule (5) gaan door, welk
teeken p, q, z, b.u b. 2 en b.n ook hebben. Derhalve kan ook
p negatief zijn ; d. w. z. ook wanneer de invallende stralen naar
een pHnt achter den spiegel convergeeren, wanneer er dus een
virtneel lichtpunt is (§ 339), vormen de teruggekaatste stralen een
homocentrischen bundel. Of er een reêel of een virtueel beeld

ontstaat, hangt van het teeken af, dat de vergelijking voor q
oplevert. Is q negatief, dan ligt B achter den spiegel; de
teruggekaatste stralen schijnen dan uit B te komen.
De lezer onderzoeke nu, welke waarden q voor verschillende
waarden van p krijgt. Voor p = oo wordt q = {, wat te verwachten was. Nadert vervolgens L van oneindigen afstand tot
lrf, dan nadert ook B tot M, om in dit laatste punt met L
samen te vallen. Inderdaad, stralen die van M uitgaan, vallen
loodrecht op den spiegel en worden dus lang8 den weg dien zij
Tolgden, tentggekaatst.
Terwijl verder L van M naar F gaat, verplaatst zich het
beeld van M naar oneindigen afstand en zoodra het lichtpunt
rechts van F komt, komt een virtueel beeld te voorschijn,

dat aan de rechterzijde van oneindigen afstand tet den spie-
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gel nadert, terwijl het lichtpunt zich van F naar A beweegt.
Men ziet dus dat het beeldpunt zich steeds in tegengestelde richting langs de as verplaatst als het lichtpunt.
Wij vermelden hier nog dat wanneer l en l' de afstanden van het
brandpunt tot het lichtpunt en het beeldpunt zijn, beide naar de zijde
van het invallende licht positief gerekend, de eenvoudige betrekking
ll' =(2

bestaat, die de lezer gemakkelijk zal kunnen afleiden. Aanstonds volgt
daaruit, zooals trouwens ook uit (5), het over de verplaatsingen van
licht- en beeldpunt gezegde.

Het zal niet moeilijk vallen, in elk der aangewezen gevallen den loop van de lichtstralen door een figuur op te helderen.
c. In al het voorgaande was de as X X een willekeurige
lijn door het middelpunt M. Men had even goed voor X X
iedere andere l~jn die door M gaat, kunnen nemen. Daaruit
volgt dat aan elk lichtpunt een beeldpunt beantwoordt, dat met
het lichtpunt op een door M gaande lijn ligt en waarvan de
plaats op die lijn door vergelijking (5) bepaald wordt.
De aaneenschakeling der beelden van de verschillende punten
van een voorwerp vormt een reëel of virtueel "beeld" van dit
voorwerp, reêel, als de lichtstralen elkaar na de terugkaatsing

werkelUk snijden en dus het beeld op een scherm kan worden opgevangen, virtueel, wanneer men het beeld achter den
spiegel ziet.
Is in Fig. 284, op de lijn MA, B het beeld van L, en beschr~jft men een bol L L met M tot middelpunt en M L tot
straal, dan zullen alle punFig. 284.
ten van zijn oppervlak,
daar zij even ver van den
spiegel liggen, ook hun
beelden op denzelfden afstand van M, dus op den
bol BB' hebben. Daar
verder steeds het beeldpunt
met het lichtpunt op een door M gaande lijn ligt, is het beeld
van een in L L' liggende figuur een gelijkvormige figuur in BB~.
Over een kleine uitgestrektheid kan men de twee bolopper-
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vlakken door platte vlakken, loodrecht op M .A, vervangen;
derhalve ligt het beeld van een niet te groot voorwerp, àat lood·reèht op de as staat, ook zelf in een vlak loodrecht op de as, en
is het gelijkvormig met het voorwerp.
Een holle spiegel heeft in den regel de gedaante van een
bolvormig segment. Wordt zonder nadere bepaling van de as
gesproken, dan bedoelt men de lijn door het middelpunt van
den bolloodrecht op het grondvlak van bet segment getrokken.
Ter onderscheiding kan men deze lijn ook hoofdas en elke
andere die door het middelpunt van den bol gaat, bijas noemen.
d. Nu wij eenmaal weten dat al de lichtstralen die van één
punt uitgaan, na de terugkaatsing langs lijnen loopen, die
elkaar in één punt snijden, kunnen wij dit punt gemakkelijk
ooor constructie bepalen. Immers, het zal voldoende zijn, twee
stralen te teekenen en na te gaan waar die elkaar snijden·; die
stralen kan men zoo kiezen, dat hun loop gemakkelijk kan worden aangegeven.
Zti b.v. in Fig. 285, waar M en F de gewone beteekenis
hebben, L L' een voorwerp loodrecht op de as. Wij trekken
. . 28"'
vooreerst een lichtF Jg
• v.
straal van L' door
M; deze zal, loodrecht op den spiegel
~------=~=---4~1!F-~~....., A vallende, langs dezelfde lijn terugkeeren. Een tweede
straal, van L' evenwijdig aan lJf .A uitgaande, wordt teruggekaatst volgens c.;p.
Daar de twee ter-uggekaatste stralen elkaar in B' snijden, is
dit punt het beeld van L', en het beeld van het geheele voorwerp wordt verkregen door B' Bloodrecht op MA te trekken.
Het beeld is in dit geval omgekeerd en reëel. In het geval van
Fig. 286 daarentegen levert dezelfde constructie een virtued
beeld op, dat rechtop staat.
Wij merken nog op dat ook van een derden straal de loop
gemakkelijk had kunnen worden aangegeven. De straal nl.,
<lie eerst 1angs L' F loopt, moet - evenals alle andere die
ooor F gaan - evenwijdig aan AM teruggekaatst worden.
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Men had derhalve B' kunnen bepalen door dezen straal met
een van de twee andere te combineeren.
Overigens moet de constructie, wat de plaats van het beeld ·
betreft, tot dezelfde uitkomsten leiden als formule (5). Want
daar B het beeld van L is, bestaat tusschen L A en B A
dezelfde betrekking als in Fig. 283~
Voor de v~rhoudzng tusschen de afmetingen van het voorwerp
Fig. 286.

M;:---"'----~---t

M~çf

J3

en het beeld kan men uit de figuur verschillende uitdrukkingen
afleiden. Vooreerst volgt uit de gelijkvormigheid van de drie·
hoeken M L L' en M B B', dat die verhouding dezelfde is als
die van de afstanden waarop voorwerp en beeld van het mid·
delpunt M verwijderd zijn. In de tweede plaats kan men daa1·voor ook de verhouding van de afstanden tot den spiegel .in de
plaats stellen. Daar nl. B' het beeld van L' is, moeten alle
. stralen die van L' uitgaan, na de terugkaatsing loopen langs
een lijn door B'. Dit moet ook van L' .A (Fig. 285) gelden.
Daaruit Volgt dat L. B' A B = L. L' A L en driehoek B' A B
gelijkvormig met L' A L is, zoodat
BB'
BA
L L' =LA

wordt.
De werkelijke beelden kunnen verkleind of vergroot z\jn,
de virtueele beelden zijn steeds vergroot.
§ 348. Bolle spiegels. De tbeorie daarvan stemt - behoudens eenige wijzigingen - zoo zeer met die van de holle
spiegels overeen, dat wij de ontwikkeling ervan aan den lezer
kunnen overlaten. Men zal vinden dat uit een bundel evenwijdige lichtstralen een divergente bundel ontstaat, zoodat er een
virtueel .hoofdbrandpunt is, dat weer halverwege tusschen den
·spiegel en het krommingsmiddelpunt ligt. Formule (5) gaat
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ook voor een bollen spiegel door, wanneer men p en q positief
rekent voor licht· en beeldpunten, die vóór den spiegel liggen,
·en aan f het negatieve teeken geeft, wat aan de ligging van
het hoofdbrandpunt achter den spiegel beantwoordt. De beelden

van alle voor den spiegel geplaatste voorwerpen zijn virtueel,
rechtopstaand en verkleind.
§ 349. Breking aan een enkel bolvormig vlak. Zij .A Q
(Fig. 287) de doorsnede van àit vlak met een plat vlak door
het middelpunt M en onderscheiden wij de stoffen links en
Fig. '1B7.

x

M

B

L

)A

X

·rechts van A Q door de indices 1 en 2. Zij nu de brekings·
index bij den overgang van een straal van links naar rechts.
Is nu een willekeurig (reêel of virtueel) lichtpunt L gegeven, dan kunnen wij de lijn X X die door dat punt en M
getrokken wordt, als as nemen (§ 346) en een invallenden
straal L Q bepalen door zijn divergentie 6 1 • De lijn langs· welke
de gebroken straal Q E loopt, zal de as ergens, in B snijden;
de divergentie van die lijn noemen wij b. 2 • Eindelijk zij b.n de
divergentie van de normaal M Q N.
De scherpe hoeken die de lijnen L Q en B Q met M Q vormen, zijn de invalshoek i en de brekingshoek r; daartusschen
bestaat de betrekking

waa.rvoor men echter, daar i en r zeer klein zijn, mag schrijven
i = n1.2 r . . . . . . . . (6)
In de figuur is het geval voorgesteld, dat de divergentiên
alle positref z\jn. Ligt Q steeds boven de as, dan is echter bij
een virtueel lichtpunt b. 1 negatief, bij een oppervlak dat de
bolle zijde naar links keert is dit met b.,. het geval en de
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lezer zal gemakkelijk figuren kunnen teekenen, waarin b 2
negatief uitvalt. Men kan intusRchen de theorie zoo inkleeden,
dat zij voor alle gevallen geldt. Daartoe merken wij op dat
-volgens het in § 346 gezegde de hoek i in elk geval verkre·
gen wordt door b 1 en b,., en eveneens de hoek r door 6 2 en
bn van elkaar af te trekken. De vraag is alleen nog, of m€m
-voor i moet nemen b 1 - b,., of b .. -- b 1, en voor r: b 2 - b,.
of t.,.- b 2 •
Klaarblijkelijk geldt vergelijking (6) zoowel wanneer. men
i en r beide negatief, als wanneer men beide positief noemt;
het is dus voldoende, de zoo even genoemde verschillen zoo
te nemen, dat zij hetzelfde teeken hebben.
Nu liggen - voor welk geval men de figuren óok teekent de scherpe hoeken die de lijnen langs welke de invallende en
de teruggekaatste straal loopen, met het stuk van de normaal
tus~chen Q en M vormen, aan dezelfde zijde van M Q. Derhalve
wijken de divergentiên b 1 en b 2 in dezelfde richting -van b,.
af, en is men zeker voor i en r hetzelfde .teeken te krijgen
als men stelt
i=b,.-b1 en r=b,.-b 2 •
Vergelijking (6) gaat dus over in
bn- b,

=

nt.2 (/:::,.,.- /:::,.~).

Wij zullen nu weer de afstanden van L en B tot A door p
en q voorstellen en den straal van den bol door R, en wij
zullen ons, wat de teekens van deze grootheden betreft, aan
het in § 346 vastgestelde houden. Dan is (§ 346)

z

/:::,.2=-,

q

z
b"=R'

en men vindt

of
R1 (1 - _1 ) + _1_ . . . . . (7)
n1.2p
n1.2·
q
Daar uit deze vergelijking z v~rdwenen is, zullen alle licht·
stralen die eerst langs lijnen loopen, die door L gaan, na de
breking langs lijnen gaan, die elkaar in B snijden. Derhalve:
_!_ =
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uit een homocentrischen straalbundel ontstaat een andere bundel
die eveneens homocentrisch is.
Deze stelling geldt voor elk teeken van R, voor elke 'IJ)aarde
rh.2 (> gf < 1), en voor elke ligging van L. Steeds kan men
uit (7) q berekenen en vindt dan de ligging van het beeldpunt
dat bij L behoort. Het beeld zal reêel zijn, als q negatief, en
virtueel, als q positief uitvalt; immers, de gebroken stralen
loopen aan de rechterzijde van het oppervlak en zullen elkaar
werkelijk snijden, wanneer ook B aan die zijde ligt.
De vergelijking geldt ook voor de breking door een plat
vlak. Men kan namelijk, het punt A vasthoudende, het bol·
oppervlak meer en meer tot een plat vlak loodrecht op M ..4.
doen naderen, wanneer men het middelpunt al verder .e n verder van A verwijdert. Stelt men echter in (7) R = co, dan wordt
q=

p,

n1.2

wat in overeenstemming is met het in § 345 gevondene.
Eindelijk geldt de formule ook dan, wanneer door voortdurende toeneming, hetzij van p, betzij van q, de invallende
bundel of de gebroken bundel overgaat in een stelsel strale:o,..
evenwijdig aan de as. Zij (Fig. 288) F 2 het punt waarin B
Fig. 288.

1;__ .. ____________ _._ïië~- --- ----

.x .

A_

------------~--;--~-------- --1---~x.

ovei·gaat, als p = co wordt, en {2 de afstand daarván tot A,
dus de waarde die q in dit geval aanneemt. Dan is blijkens (7)
fz

=

~~

·1 R

n1.2-

• · · . ·

.

. . (8)

Op dezelfde wijze zal men vinden dat de gebroken stralen
evenwijdig aan de as loopen, wanneer het lichtpunt zich bevindt (Fig. 289) in een punt F 1 , waarvan de afstand tot A
bepaald wordt door de vergelijking
R

ft=- n1.2- 1

.

.

.

•

.

.

•

(9)
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Men noemt F2 het tweede en F 1 het eerste hoofdbrandpunt.
Dat ook dit laatste punt dezen naam verdient ziet men in,
als men bedenkt dat ook bij de breking een omgekeerde gang
van de lichtstralen mogelijk is, en da't dus stralen die van d~
Fig. 289.

x

rechterzijde evenwijdig aan de as invallen, na de breking langs
lijnen loopen, die alle door F1 gaan.
Blijkens de formules (8) en (9) hebben fs en {2 steeds tege~·
gestelde teekens. Dit wil zeggen dat beide hoo(dbrand puntm
reëel of beide virtueel zijn. In bovenstaande figuren zijn :zij
virtueel; reëele hoofdbrandpunten krijgt men, zoodra {2 negatief en ( 1 positief wordt, d. w. z. wanneer R negatief en .
n12 > 1, en eveneens wanneer R positief en n1.2 < 1 is. De
lezer trachte dit, evenals den overigen inhoud van deze §,
door verdere figuren op te helderen.
§ 350. Stelsels van bolvormige vlakken. Stellen wij ons
.voor dat een bundel lichtstralen achtereenvolgens door een
·willekeurig aantal bolvormige oppervlakken gaat, waarvan elk
de grens vormt tusschen twee doorschijuende stoffen, onder
dien verstande dat vóór het eerste oppervlak, achter het laatste,
· en tusschen twee op elkaar volgende bollen telkens de geheele te beschouwen ruimte met een zelfde homogene stof
gevuld is. Dan zal, wanneer bij de achtereenvolgende brekingen
de ·irwalshoeken steeds zeer klein zijn, uit een homocentrischen
bundel telkens weer een homocentrische bundel ontstaan, zoodat
ook de bundel die na de laatste breking uittreedt uit stralen bestaa~, die in één punt samenkomen of van één punt uit divergeeren.

Ter bepaling van de ligging van dit punt wordt nu niet
anders vereisebt dan een herhaalde toepassing van for. mule (7). Immers, men kan, van het oorspronkelijke lichtpunt.
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uitgaande, vinden wat het vereenigingspunt van de stralen na
de ·eerste breking is; dit punt kan men als het reêele of
virtueele lichtpunt voor de tweede breking beschouwen, zoodat de formule weer het beeldpunt na die breking doet kennen, en zoo kan men voortredeneeren, telken8 het beeldpunt
dat bij een breki'ng gevonden wordt, al8 het lichtpunt voor de
volgende nemende. Natuurlijk zou de uitvoering van de berekening in den regel zeer ingewikkeld ·worden, te meer omdat
men telkens weer een nieuwe lijn als as moet nemen, de
lijn nl., die het laatste beeldpunt dat men verkregen heeft,
vereenigt met het middelpunt van het volgende brekende vlak.
Bij de stelsels van oppervlakken waarmee men in werkelijkheid te doen heeft, doet zich een vereenvoudigende omstandigheid voor. Zij zijn namelijk gecentreerd, d.w.z. de middelpunten van alle oppervlakken liggen op een zelfde rechte
lijn, die de as of de. hoofdaB van het stelsel genoemd wordt.
Nu is het duidelijk dat, zoodra het oorBpronkelijke lichtpunt op
de hoofdaB ligt, ook alle beeldpunten daarop gevonden zullen worden.
§ 351. Lenzen. Een lens is een doorschijnend lichaam, in
den regel uit glas bestaande, dat door twee bolvormige oppervlakken, of door één dergelijk vlak en een plat vlak begrensd
is. De boloppervlakken kunnen de bolle of de holle zijde naar
buiten keeren en zoo kan men onderscheiden dubbelbolle of
biconvexe lenzen (Fig. 292), dubbelholle of biconcave (Fig. 294),
platbolle of planconvex~ (Fig. 293), platholle of planconcave (Fig.
295) en eindelijk holbolle (Fig. 291) en bolholle (Fig. 290). De
Fig. 290. twee laatste vormen onderscheiden zich hierdoor van
elkaar, dat bij de holbolle lens het bolle oppervlak en
.)~--. bij de bolholle het holle het sterkst gekromd is.
Men kan al deze vormen tot twee groepen terugbrengen; bU de eerste is de dikte in het midden grooter,
en bij de tweede kleiner dan aan den rand. Het zal blij
ken dat alle lenzen van de eerste groep in hoofdzaak
werken als een dubbelbolle en die van de tweede groep als
een dubbelholle lens. Wij zullen de lenzen van de eerste groep
hol, die van de tweede hol noemen.
.
Na hetgeen wij in § 349 hebben besproken zal het duidelijk
zijn dat men de theorie van de lenzen tot op zekere hoogte
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kan ontwikkelen zonder iets bijzonders omtrent de gedaante
te onderstellen. In de eerste plaats kan men onderzoeken
waar lichtstralen die evenwijdig aan de hoofdas invallen, na
hun doorgang door de lens bijeenkomen.
Zij nl. (Fig. 291) S, S, het voorvlak en 82 82 bet achtervlak
van de lens, R, de straal van het eerste en R2 die van bet
tweede, beide stralen positief genomen, wanneer de bolle zijde
van het oppervlak naar links gekeerd is. Laat voor en ·achter
de lens dezelfde stof voorkomen en zij n de brekingsindex bij
den overgang uit die stof in de lens, zoodat wij, met uitsluiting van gevallen die zelden voorkomen, n > 1 kunnen stellen.
Fig. 291.

-----
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Valt nu een bundel lichtstralen evenwijdig aan X X op S.,
dan zullen de stralen in het glas loopen langs lijnen die elkaar
in een punt B snijden, waarvan de afstand vóór .A, volgens
vergelijking (8) gegeven wordt door

n

-1 R,.

n-

Bij het onderzoek van de breking aan bet vlak S2 moet
men B als het lichtpunt beschouwen, maar dan moet men
ook, ten einde formule (7) te kunnen toepassen, alle af·
standen van bet punt .A2 af rekenen. Stellen wij de dikte
.A, ..4.2 van de lens door d voor, dan moet men dus in ver·
gelijking (7) voor p substitueeren

n

- -1 R,

n-

+d,

en dat evengoed wanneer ~l R, negatief, als wanneer die

n-

term positief is. Verder moet R vervangen worden door R2 ,
L. II.

7
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~- SchrUven wij bovendien
aanneemt t;,_ ·dan vinden wij

en nu door
q

1

y;-

voor de ·waarde die-

n
n-1.
n R d -IÇ·
--1
.+
n-

Het punt F2, op den afstand t; van ..4 2 liggende, is het vereenigingspunt van den straalbundel die bij den doorgang .door
de lens ontstaat uit invallende stralen, evenwijdig aan de as.
Men noemt dit punt het tweede hoofdbrandpunt van de lens;
het is reëel of virtueel, naarmate voor t; een negatieve of
positieve waarde gevonden wordt.
In vele gevallen is, vergeleken met de andere afs.tanden dieter sprake komen, de dikte van de lens zoo klein, dat men die
mag verwaarloozen. In de onderstelling dat dit het geval is~
krijgen wij

1 = (n- 1) (1R

T

/2

I

R1) . . . . .

-

(10)

2

Daar wij toch oe dikte verwaarloosd hebben, kunnen wU
zeggen dat de hierdoor bepaalde lengte t; de afstand is van
het tweede hoofdbrandpunt tot de lens; wij behoeven niet de
afstanden tot het voorvlak, het achtervlak, of het midden te
onderscheiden. Wij noemen ( 2 den tweeden hoofdbrandpuntsafstand.
§ 352. Verandering in de keus der teekens. Wij hebben
ons tot nog toe gehouden aan den in § 34ö vastgestelden regel,
dat de afstand waarop een of ander punt· (lichtpunt, beeldpunt of krommingsmiddelpunt) van een brekend oppervlak
verwijderd is, positief zou genoemd worden, als het zich vóór
dat oppervlak, d.w.z. aan de zijde van het invallende -licht,
bevindt. Bij de verdere behandeling der lenzen verdient het
de. voorkeur, dezen regel door een anderen te vervangen. Wij
zullen nl. den straal. van een oppervlak der lens positief noe-·
men, wamwer het met de bolle, negatief daarentegen, wanneer hèt met de holle zijde naar buiten gekeerd is. Den afstand van een lichtpunt (of een voorwerp) tot de lens beschouwen wij als positief wanneer het lichtpunt reëel is, als naga-
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tief, zoodra bet virtueel wordt, en denzelfden regel zullen wij
volgen wanneer er sprake is van den afstand tusschen een
beeld en de lens. Ook een hoofdbrandpuntsafstand zal positief
of negatief genoemd worden, al naarmate bet hoofdbrandpunt
reêel of virtueel ls.
Wat de grootbeden betreft, die in formule (10) voorkomen1
is het duidelijk dat bij deze gewijzigde öpvatting alleen
R 2 hetzelfde teeken houdt, terwijl de teekens van {2 en R1
worden. omgekeerd. In Fig. 291 b.v. was f 2 negatief omdat
F 2 rechts van ..42 komt, en R 1 positief omdat het middelpunt
van 8 1 8 1 aan den linkerkant ligt. Volgens hetgeen nu werd
vastgesteld moet in die figuur f 2 positief en R1 negatief worden genoemd, en wei omdat het tweede hoofdbrandpunt reêel
en het voorvlak der lens hol is.
Blijkens bet gezegde gaat de formule over in
1 =
-f..
2

(n -

1)

1
(R
1

1)
+ R"

. . • . .

(11)

2"

Het eerste hoofàbrandpunt is de plaats die het reêele of
virtueele lichtpunt moet hebben, opdat de lichtstralen na den
doorgang door de lens evenwijdig aan de as loopen. De afstand {,_ van dit punt tot de lens wordt gemakkelijk gevonden door de opmerking, dat het het vereenigingspunt van de
gebroken stralen wordt wanneer lichtstralen evenwijdig aan
de as op de achterzijde der lens vallen. Men moet dus, om
{,_ te vinden, in {11) R1 en ~ met elkaar verwisselen. Daardoor vindt men {,_ = {2 • Bij elke .lens dus, die aan weerszijden
door dezelfde stof omringd is, zijn de hoofdbrandpunten beide
reëel of beide 'Virtueel en liggen zij op denzelfden afstand van
de lens, het eene er vóór, het andere er achter. Wij kunnen nu
ook van den hoofdbrandpuntsafstand spreken; wij zullen dien

door f aanduiden.
§ 353. Convtn·geerende en diveJ:goorende lenzen. Bij een
dubbelbolle lens zijn R1 en R'l beide positief, bij een piatbolle
lens is de eene van deze stralen oneindig groot en de andere
positief, terwijl bij een holbolle lens de kleinste straal positief
en de grootste negatief is. · Bij alle bolle lenzen WO?'dt dus f
potritief en zijn de hoofdbrandpunten ree~. Lichtstralen die
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evenwijdig aan de as invallen (Fig. 292) komen werkelijk in
F1 samen, terwijl de stralen die van F 1 uitgaan (Fig. 293) de
Fig. 292.

lens evenwUdig aan elkaar · verlaten. Men merke intusschen
op dat bij een biconvexe lens de werking van de som der krommingen afhangt, maar bij een concaafconvexe van het verschil.
Fig. 293.

r.~:
Daarentegen worden bij de lenzen die wij vroeger onder de
benaming .,holle" hebben samengevat, ft en f 2 negatief en cle
hoofdbrandpunten dus virtueel. Fig. 294 en 295 kunnen dienen
om dit op te helderen.
Fig. 294.

:Met het oog op de werking op evenwijdige stralen en,

3--._ _- ---.
Fig. 295.

···--·-···-~

----- ----- ------- --------

E

zooals nader blijken zal, in overeenstemming ook met die op
andere lichtbundels, worden bolle lenzen verzamelingslenzen of
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C()nvergeerende ltmzen genoemd, en worden op de andere groep
d~ benamingen verstrooiingslenzen en divergeerende lenzen toegepast. Wegens het teeken van f noemt men de eerste lenzen
ook wel positieve en de laatste negatieve.
§ 854. Beeld van een voorwerp. Wat wij in § 347, c omtrent de beelden bij een bolvormigen spiegel hebben opgemerkt,
is met gering& wijziging ook op de breking door een enkel
boloppervlak van toepassing. Een lichtgevende figuur in een
met S S (Fig. 296) concentrisch boloppervlak L L' heeft een
reêel of virtueel beeld in een tweede oppervlak B B', dat
eveneens M tot middelpunt
Fig. 296.
heeft, en dit beeld is ges\
lijkvormig met de licht·
gevende figuur.

~

~

Bij benadering kunnen
.
B r.. ---,
jl[
wij nu weer zeggen dat een
' ,,
niet te groot voorwerp dat
nabij de as ligt en loodrecht
,Ç
daarop staat, een beeld heeft,
eveneens loodrecht op de as staande en wederom gelijkv01·mig
met het voorwerp.
Deze stelling kan aanstonds tot een willekeurig stelsel van
gecentreerde brekende oppervlakken worden uitgebreid. Men
kan nl. de beeldpunten die bij de eerste breking aan de ver·
schillende punten van een voorwerp beantwoorden, als reêele
of virtueele lichtpunten voor de volgende breking beschouwen,
en het beeld dat uit de aaneenschakeling van die punten ont·
staat als een reêel of virtueel voorwerp. Staat nu het oorspron-

kelijke voorwerp, dat wij ons steeds nabij de as van het stelsel
denken, loodrecht op deze as, dan moet dit ook met het eerste
beeld en daarom ook met het tweede beeld het geval zijn en zoo
vervolgens.
Bijzondere aandacht verdient nog het geval dat het voor·
werp zich op oneindigen afstand bevindt. Ligt een der punten
op de as X X (Fig. 297) van het stelsel, dan löopen de stralen die van daar uitgaan, evenwijdig aan de as en komen
dus in een punt F, het tweede hoofdbrandpunt van het stel·
sel, bijeen. De beelden der overige punten van het voorwerp
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liggen nu in een vlak V, door dit brandpunt loodrecht op de
as gebracht, een vlak, dat wij het focale vlak zullen noemen.
Bedenkt men nu dát een buite11. de as liggend punt van h€t
voorwerp stralen uitzendt, die, zooals L L, nabij het eerste
Fig. 297.

brekende oppervlak wel evenw\jdig aan elkaar loopen, maar
niet evenwijdig aan de as, dan komt men tot het besluit:
Lichtstralen die evrmwijdig aan elkaar maar in willekeurige
richting invallen, hebben, na het verlaten van het stelsel, hun
reëel of virtueel vereenigingspunt F' ergens in het focale vlak.

Men kan, om dit in te zien, ook beginnen met aldus te
redeneeren. Wanneer, bij een enkel brekend vlak, F (Fig. 298)
het tweede hoofdbrandpunt is voor lichtstralen, die evenwijdig
Fig. 298.

-~

{

•

-----

--x~j§x·

aan de as X X invallen, dan zal het overeenkomstige punt F'
voor stralen, die eerst alle evenwijdig aan de as X' X' loo·
pen, gevonden worden door M F' . M F te maken. Is nu echter de hoek X M X' zeer klein, dan mag men F F' als een
rechte lijn loodrecht op X X beschouwen, en als nu op het
brekende vlak een aantal andere volgen, alle met de middel·
punten op K X, zal ook het definitieve beeld van F F ' daar
nog loodrecht op staan.
Evenals er twee hoofdbrandpunten zijn, bestaan er ook twee
focale vlakken, die men als het eerste en het tweede kan
.onderscheiden. Uit de omkeerbaarbeid van den loop der stra·
len kali men nu gemakkelijk afleiden dat uit .een homocentri·
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schen straalbundel, waarvan de top in het eerste flJcale vlak
ligt, een bundel onderling evenwijdige stralen ontstaat, waarvan
echter de richting in den regel van de as afwijkt.
§ 355. Verband tosseken de grootte nu voorweriJ en beeld en de
botlken die twee ~o.tralen met elkaar TOrmen, waar zij van een IJUnt van.
het 1oorwerl' uitgaan, en zich in het beeld Tereènfgen. Laat, in Fig. 299,
L, B, M en S S dezelfde beteekenis hebben als in Fig: 296 en trekken wij
<ie kleine cirkelbogen L L' en BB', met M tot middelpunt en reikende tot
de lijn MA'. BB' is dan het beeld van L L' en. wel in de .figuur een rechtopstaand beeld, maar in andere
Fig. 299.
gevallen, waa1·in L en Baan tegengestelde zijden van M liggen,
en waarop de volgende beschouwingen, even algemeen als die
van § 349, èvenzeer betrekking
hebben, een omgekeerd beeld.
Noemen wij de hoogte boven de
as voor L' : h 1 en voor B' : h2 ,
dan hebben h 1 en h 1 in heteene
geval hetzeifde, in het andere
geval het tegengestelde teeken. Steeds is echter
LM
h1
h2 = B M' .

. . .

. • . .

• . (12) .

wanneer men ook L M en B M van bet positieve of negatieve teeken voor2iet, naarmate L en B aan de eene of de andere zijde van M liggen. Indien
wij ons bedienen van de iri § 349 ingevoerde notatie en ons houden aan bet
daar en in § 346 omtrent de teekens vastgestelde, kunnen wij voor ( 12) schrijven
h1
h2

p-R
= q-R'

-of, als wij (7) in aanmerking nemen,

~: =

n1q2P, . • • . . . . • • . (i 3)

een betrekking, die men ook rechtstreeks kan afleiden, als men de divergentie
met betJ·ekking tot de as LA beschouwt voor den straal L' A en voor den
fitraai B' A (of in de figuur langs het vel'lengde van B' A), die daaruit bij de
breking ontstaat. Daa1· in · het punt A de normaal met de as samenvalt, zijn
nl. die divergentiën de hoeken van inval en breking en wordt dus de betrekking tusschen beide dom· den b•·ekingsindex bepaald.
Wij beschouwen nu twee willekeurige in het vlak A ;1{ A' loopende stralen
L' Pen L' Q, die w\j kortheidshalve, ook in hun verderen loop, Pen Q zullen
noemen. Na de b1·ekiog gaan zij langs de lijnen B' P en B' Q. Noemen wij de
divergentiën van deze beide stralen met betrekking tot de as L' A' vóór d~
breking ll1.p en ll1.q, na de breking ll2.p en ll2.q, dan is
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q
t.l.q
q
.61.p
--=-en--=-,
P
lia.q
P
.6a.p
dus ook

q
t.l.p- lil.q
.6a.p- li:a.q = p'
De teller en de noemer in het eerste lid stellen echtet· de scherpe hoeken
voor, die de twee stralen P en Q bij L' en bij B' met elkaar maken, en die
wij e1 en e2 zullen noemen; allèen moeten wij daarbij onder e1 of r2 nu
eens een positieve en dan eens een negatieve grootheid verstaan, daar ook
lit.p- llt.q en .6a.p- .6a,q bet eene of het andere teeken kunnen hebben.
Door een paar bijzondere gevallen te beschouwen zal men gemakkelijk vinden
dat e1 en e2 hetzelfde of het tegengestelde teeken krijgen, naarmate een dt·aaiing
over den scherpen hoek van den straal P naar den straal Q bij het punt L~
en bij het punt B' dezelfde of de tegengestelde richting heeft.
Wij zullen eindelijk nog in plaats van n 1 •2 de brekingsindices n 1 en n 2 van
de eerste en de tweede middenstof met betrekking tot lucht invoeren. Wij
kunnen dan stellen
n2

n,.n=-,
.• n,

en vervangen wij bovendien in vergelijking (13) ~ door ~' dan kan de
formule aldus worden geschreven:
(14}
n 1 h 1 e1 = n 2 h 2 e2 • • • • •
Men verbeelde zich nu een willekeut·ig gecentreerd stelsel van oppervlakken,
een reëel of virtueel voorwerp vóór de eerste breking, en de reëele of virtueel€!
bt:>elden die daarvan achtereenvolgens gevormd worden. Elk van die beelden
komt tot stand door de lichtstralen die in een der achter elkaar geplaatste
stoffen loopen, en kortheidshalve zullen wij zeggen dat het in die stof ligt,
ofsclroon dit niet altijd letterlijk waar is.
Eindelijk stelle men zich twee willekeurige stralen voor, die van een eveneens willekeurig punt van het voorwerp uitgaan en met de as in een zelfde
vlak liggen. Deze stralen zullen elkaat• in elk beeld snijden en men kan nu
telkens onderscheiden: den hoek e, waat·onder zij dit bij een der beelden doen,
de lineaire grootte [1, van dit beeld in een richting loodrecht op de as en den
brekingsindex n van de stof waarin het ligt. Maakt men nu vom· elk beeld
het product
nhe

op, ds.n moet dit overal even groot zijn, dus ook voor het laatste bt1eld dezelfde
waarde aannemen als voor het voorwerp. Immers, blijkens vergelijking (14)
is het product voor het eet·ste beeld even groot als voor het vom-werp; het
moet om dezelfde redenen voor het tweede beeld weer even groot zijn als.
voor het eerste en zoo kan men voortredeneeren.

§ 356. Optisch middelpunt van een lens. Zij (Fig. 300) L
een willekeurige lens met de krommingsmiddelpunten M, en
.M2 • Trekt men uit die punten twee evenwijdige lijnen M, Q1
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en M2 Q21 dan kan men bewijzen dat de verbindingslijn van
de punten Q, en Q2 , waar deze de boloppervlakken ontmoeten,
altijd door betzelfde punt 0 der as gaat. Dit punt (gelijkvormigheidspunt der oppervlak·
Fig. 300.
ken) heeftderhalve de eigenschap, dat elke lijn die J,Ilen
er door trekt het oppervlak
van de lens in twee punten
snijdt, waar de normalen en
dus ook de raakvlakken
dezelfde richting hebben.
Men kan nu aan een lichtstraaL die de lens in Q1 treft
(Fig. 301) zoodanige richting L, Q1 geven, dat hij in het glas
volgens Q, 0 Q2 door het zooeven bepaalde punt 0 loopt; die
lichtstraal zal dan tengevolge van het
Fig. 301.
boven opgemerkte (§ 34:2) de lens in
Q2 verlaten volgens een lijn Q2 L 2 ,
~
evenwijdig aan t, Q,.
Derhalve zal elke lichtstraal die zoo
op de lens valt, dat hij daarbinnen
volgens een lijn loopt, die door 0 gaat,
in dezelfde richting uittreden, waarin
hij op de lens viel.
L,'
Het punt 0 wordt het optisch mid·
delpunt genoemd. Het ligt bij een biconvexe of biconcave lens
waarvan de oppervlakken even sterk gekromd zijn, op het
midden van de dikte, maar anders op ongel\jke afstanden van
de beide vlakken. Bij een lens met één plat zijvlak valt het
samen met het punt waar de as het boloppervlak snijdt; eindelijk ligt het bij bolbolle en bolholle lenzen buiten het glas. In
elk geval echter is het bij de gebruikelijke lenzen van geringe
dikte weinig van de zijvlakken verwijderd, en kan men dns
ook zeggen dat cle vroeger bepaalde hoofdbrandpuntsafstand f
de afstand is, waarop de branelpunten van het optisch middel·
punt verwijderd zijn.
De lichtstraal L, Q, Q2 LJ van Fig. 301 blijft na het uittreden
overal op . denzelfden afstand van het verlengde der lijn langs
welke bij inviel, een afstand, die klein is, wanneer de lens
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een geringe dikte heeft. In dat geval kan men bU benadering
van d~n dubbelen knik van L 1 Q1 Q~ L 2 afzien, en zeggen ddi
iedere straal die, zooals b.v. l1 l2 , eerst naar het optisch middelpunt gericht is, ongebroken doorgaat.
Elke rechte lijn door 0 wordt een bijas genoemd.
§ 357. Hoofdbrandpunt op een bijas. Collimator. Brengt
men het bovenstaande met het in § 354 gezegde in verband,
dan vindt men gemakkelijk hoe stralen L L, die (Fig. 302) in
willekeurige richting evenwijdig
aan elkam· op een bolle lens valFig. 302.
gebroken zullen worden. Van
Zen,
L
·~ al de stralen gaat die, welke
1· ,·
langs 0 G invalt, ongebroken
G
door en dus wo'rdt het vereeni-gingsp unt G na de breking bepaald door de snijding van het
focale vlak F G met de bijas die de richting van de stralen heeft.
Stelt men zich nu voor dat b.v. de as van de lens naar
het middelpunt van de zon, en de zooeven genoemde lijn,
dus ook de lijnen L naar een punt van den rand der zon
gericht zijn, dan ziet men gemakkelijk in hoe in het focale
vlak een cirkelvormig beeldje van de zon met den straal F G
gevormd wordt .(brandglas).
Uit de boven bewezen stelling volgt verder dat lichtstralen
die van G uitgaan, na den doorgang ·door de lens, alle evenwijdig aan de bijas G 0 loopen.
B~j vele proeven is het wenschelijk met een bundel evenwijdige lichtstralen te werken. Om dien te krijgen bezigt men
een vereeniging van een convergeerende lens L (Fig. 303) met
een schermpje a b, dat van
Fig. 303.
een fijne opening c, in het
1J
a
hoofdbrandpunt van de lens
staande, voorzien is. Om
vreemd licht van de lens
af te houden plaatst men
deze aan het eene en het diaphragma aan het andere einde
vAI1 een buis B. Men heeft dan een zoogenaamden collimator.
Op eenigen afstand voor de opening, b.v. in V, wordt een

Lö
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lichtbron van eenige uitgebreidheid geplaatst. Mocht de opening
als een punt beschouwd worden, dan zouden de lichtStralen
die in verschillende richtingen daarin vallen, een enkelen kegel
K vormen, en zouden zij alle de lens in dezelfde richting verlaten. Gewoonlijk echter is de opening e6n fijne spleet'; elk
punt daarvan is als een lichtpunt te beschouwen en zoo bestaat het licht aan de andere zijde der lens uit een groot
aantal lichtbundels van
·
verschillende richting, die
Fig. 304.
echter elk op zich zelf ~L
uit. evenwijdige stralen
Gl<~~
bestaan.
~-_o~
Hoe bij een holle lens
een bundel evenwijdige
I
stralen L L wordt gebroken, ziet men in Fig. 304; tevens biijkt daaruit wat er in
dit geval van een bundel wordt, die eerst naar een punt van
bet focale vlak convergeert.
§ 358. Constructie der beelden bij lenzen. a. Bolle lenzen.
Zij (Fig. 305) X X de as, 0 het optisch middelpunt, F 1 het
eerste, F2 bet tweede hoofdbrandpunt en L L' een voorwerp

=:::iî __

Lï

-------- .

Fig. 305.
,

JJ

1~
loodrecht op de as. Wij kunnen het beeld van L' bepalen door

twee stralen die van dit punt uitgaan, in hun loop te volgen.
Voor den eersten straal nemen wij L' 0, vooi den tweeden
L' Q~ evenw~jdig aan X X. Wij weten reeds dat deze laatste
straàl de lens zoo verlaat, dat hij door F 2 loopt. Maar strikt
genomen is daardoor zijn weg nog niet bepaald, daar hij twee·
.màal van richting verandert. Is echter de lens zeer dun, wat
in het ·v&rvolg steeds zal worden aangenomen, dan liggen de

108
punten waar de richtingsveranderingen plaats hebben, zeer dicht
bij elkaar; men kan dan de twee veranderingen in richting door
een enkele vervangen in het vlak 0 Y, door 0 loodrecht op de
as gebracht. Snijdt dus L' Q dit vlak in c, dan is c F 2 de uittredende straal; het snijpunt B' van deze lijn met het verlengde van L' 0 moet dan het beeld van L' zijn, en · trekt
men B' B loodrecht op de as, dan is het beeld van het geheele voorwerp verkregen.
Men had, in plaats van een der gebezigde stralen, ook L' F 1
kunnen nemen, die evenwijdig aan X X uittreedt.
Is eenmaal B' bekend, dan weet men tevens, hoe een willekeurige van L' uitgaande straal uittreedt. Zendt U naar
alle zijden licht uit, dan ontvangt B' den stralenkegel YB' Z;
alleen binnen dien kegel gaan dan ook de stralen van B'
verder, iets dat men b\j de verklaring van sommige verschijnselen in het oog moet houden.
In de figuur springen een drietal paren van gelijkvormige
driehoeken in het oog en elk daarvan levert een waarde op
voor de verhouding tusschen de afmetingen van .beeld en.
voorwerp. Stelt men 0 L door p, 0 B door q en, evenals vroeger, 0 F 1 = 0 F 2 door f voor, dan is

BB'

q

q

-f

f

LL'=p=-f-=p-f' . . . . (15)

waaruit men ·gemakkelijk vindt
1

1

1

p+-q=r

. . . . . (16)

Hierdoor kan de plaats van het beeld berekend worden.
De formule geldt in alle gevallen, wanneeT men, wat de teekens
van p en q betreft, den regel van §. 352 volgt.
Van belang is het, de constructie voor verschillende waarden van p uit te voeren, en na te gaan wat de formules telkens opleveren. Komt het voorwerp binnen den hoofdbrand·
puntsafstand 0 F,, dan krijgt men een vergroot:, rechtopstaand
virtueel beeld. (Zie Fig. 315, § 362).
.
b. Holle lenzen. De constructie gaat naar hetzelfde beginsel
als bij de convergeerende lenzen en kan dus aan den lezer
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· worden overgelaten. Zij levert van werkelijke voorwerpen
steeds verkleinde rechtopstaande virtueele beelden.
Formule (16) geldt ook voor holle lenzen; alleen moet men
f negatief nemen.
c. Wanneer zich het voorwerp langs de as verplaatst, beweegt zich het beeld altijd naar denzelfden kant.
d. Ook het geval van een virtueel voorwerp verdient, zoowel
bij een bolle als bij een holle lens, de aandacht. Fig. 306
heeft hierop betrekking. Wij stellen ons voor dat de lens aan
Fig. 306.

x_·

de linkerz\jde getroffen wordt door stralen die naar de punten
van L L' convergeeren. Vooreerst letten wij alleen op de stralen die op L' gericht zijn. Door dit punt kan men twee lijnen
trekken, de eene evenwijdig aan de as en de andere door 0,
en onder al de invallende stralen zullen er nu zijn die, links
van de lens, langs deze lijnen loopen. De eerste daarvan wordt
gebroken alsof hij van F1; kwam en de tweede gaat recht door.
Hoe men dus het beeld B' van L' en het beeld B' B van het
virtueele voorwerp vindt, zal geen verdere toelichting behoeven.
Natuurlijk moet, al& men nu formule (16) wil toepassen,
voor p een negatieve waarde worden gesubstitueerd.
e. Zoodra, bij w&lke lens dan ook, de plaats van bet beeld
bekend is, vindt men door de eerste van de gelijkheden (15)
de grootte ervan. Het beeld staat rechtop als het m~t het voorwerp aan dezelfde zijde van het optisch middelpunt ligt en is
omgekeerd in het tegengestelde geval.

f. Wanneer de beschouwde lens deel van een stelsel uitmaakt,
kan het voorkomen, dat L L' in Fig. 305 reeds een beeld is en dan
zal van L' uit slechts een beperkte stralenkegel gaan, wat trouwens
ook het geval is, wanneer een doorschijnend voorwerp van de achter-
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zijde door een weinig uitgestrekte lichtbron bestraald wordt. Nu kan
het geval zich voordoen, dat juist, de stralen die bij de constructie ge,bezigd zijn, niet in den kegel voorkomen. Daarom behoeft evenwel de
constructie niet veranderd te worden, want daar alle stralen die van L'
uitgaan, ten slotte één vereenigingspunt hebben, gaan de stralen die er
zijn, door het punt waar de ontbrekende, als zij er waren, elkaar zou- .
den ontmoeten.
g. Is niet een voorwerp maar een enkel lichtpunt L' buiten

de as gegeven, dan kan natuurlijk eveneens de constructie
die in de bovenstaande figuren is aangegeven, dienst doen.
Evenzoo zou men, wanneer alleen het lichtpunt L bestond,
door die constructie eerst het beeld B' van een tweede daarboven gelegen punt L' - al is dit dan ook denkbeeldig kunnen bepalen, en uit B' een loodl~jn op de as kunnen neerlaten.
Men kan intusschen voor een lichtpunt L op de as ook te werk ga'ln
zooals in Fig. 307. Daar is een willekeurige straal L C beschouwd en
de bijas A G evenwijdig daaraan getrokken. Na de breking moet L C,
Fig. 307.

(~

xr.~~rrx
A.

evenals alle andere stralen die evenwijdig aan A G zouden kunnen invallen, door het snijpunt G van de bijas met het focale vlak gaan.
Daarmee is de gebroken straal C G en dus het beeldpunt B bepaald.
h. Ook voor een lichtpunt op de as en het daarmee gecon-

jugeerde beeldpunt geldt steeds vergelijking (16).
i. De onderlinge convergentie of divergentie der stralen van
den uittredenden ZielUkegel verschilt altijd van die van den invallenden kegel. Een boUe lens b. v., die evenwijdige stralen doet
convergeeren, zal een reeds bestaande convergerntie versterken,
maar een divergentie verzwakken, opheffen (Fig. 293, § 353)1 of
zelfs in een convergentie omzetten.
§ 359. Vereeniging van twee lenzen met dezelfde as. Een
uitvoerige beschouwing over de beelden die zulk een vereeni-
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ging geeft, en die door een herhaling van de aangegeven constructie gevonden kunnen worden, kan hier achterwege blijven.
Wij bepalen ons tot stralen die evenwijdig aan de as op de
eerste lens vallen.
Laat f.. de hoofdbrandpuntsafstand van die lens zijn, f 2 die
van de tweede lens en zij d de afstand van de optische middelpunten. Het vereenigingspunt van de stralen, na den doorgang door de eerste lens, is als het lichtpunt voor de tweede
te beschouwen; het daaraan beantwoordende beeldpunt is het
hoofdbmndpunt van de combinatie. Wij noemen den afstand
waarop dit achter de twe.ede lens ligt (/).
Formule (16) öp de tweede lens toepassende, moeten wij
nu p door d - f.., q door cp en f door t; vervangen. Wij krijgen daardoor
1

1

1

--=--+--.
f..-d
f2
(/)
Liggen de 1enzen onmiddellijk achter elkaar, dan mag men, daar
de dikte ook zeer klein ondersteld is, d verwaarZoazen; het stelsel werkt dan als een enkele lens, waarvan de brandpuntsafstand
cp bepaald wordt door
1
1
1

-=-+(/) r. f2

.

(17}

Natuurlijk wordt, wanneer f.. en f 2 beide positief zijn, (/) < t;
en < f 2 ; de tweede lens vergroot nl. de convergentie die door
de eerste wordt teweeggebracht, en oorspronkelijk evenwijdige
stralen moeten zich dus reeds dichter achter de lenzen met
elkaar vereenigen.
Om dEl betrekking (17) in woorden uit te drukken, herinneren wij eraan dat, zooals uit al het in de vorige § § gezegde
blijkt, de werking van een dunne lens geheel door den hoofdbrandpuntsafstand bepaald wordt. Naarmate deze kleiner is,
werkt de lens stPrker, cl. w. z. geeft hij aan de lichtstralen een
grootere converge'f'tîe of divergentie.

In plaats van den brandpuntsafstand kan men ook de omgekeerde waarde daarvan als maat voor de werking van een
lens bezigen. Noemen wij die omgekeerde waarde de sterkte,
dan kunnen wij blijkens (17~ zeggen dat, wanneer twee lenzen

112

onmûUellfPk achter elkaar worden opgesteld, de sterkten algebraïsch bij elkaar worden opgeteld.
Is f in meters uitgedrukt, dan is

l

het getal dioptrieën van de lens,

w-elke benaming in de oogheelkunde gebruikelijk is.

Minder eenvoudig wordt de zaak wanneer de lenzen op
eenigen afstarnd achter elkaar staan. Onderstellen wij dat beide
bol zijn en dat de invallende stralen evenwijdig aan de as
loopen. Is dan d < f 1 ·Of -:::;> {,_ + f 2 , dan is de uittredende bundel Convergent, terwijl hij divergeert, wanneer d tusschen
t; en t; + t; ligt; in dit laatste geval werkt dus het stelsel tot
op zekere hoogte als een enkele holle lens.

Is eindelijk d = t; + f2 , dan treden de stralen evmwijdig aan
elkaar nit en zo:u men op het eerste gezicht kunnen meenen

dat de twee lenzen geener-lei bijzondere optische werking uitoefenen. Van het tegendeel overtuigt men zich echter door
stralen te beschouwen, die evenwijdig aan elkaar, maar niet
aan de as, invallen. Zulke stralen L L worden eèrst in G
(Fig. 308) vereerrigd en treden ten slotte uit volgens de lijnen
Fig. :i08.

ll, evenwijdig· aan de 1Un die G met het optisch middelpunt
van de tweede lens verbindt. De divergmtie van de stralen met
bettekking tot de hoofdas heeft dus door de twee lmzen het tegengestelde teekfm gekregen m bovmdien een andere waarde. Is,
afgezien van het teaken, 6 de divergentie van de invallende
en 6' die van de uittredende stralen, dan is
~
l:;.

t;

= f2'

Een stelsel van twee lenzen zooals het hier beschouwde
noemt men wel een teleskopisch stelsel.
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§ 360. AJgemeene theorie van optlllche stelsel!!. Zij S, S', S", enz. (Fig.

aoo

en 310) een stelsel gecentreerde brekende oppervlakken, zooals wij het
reeds in § 350 beschouwd hebben, met de as X X. Zij KL een willekeurige
lijn, evenwijdig aan X X; men kan zich dan voorstellen dat, hetzij van de
Fig. 309.

linkerzijde, hetzij van rechts, een lichtstraallangs deze lijn op het stelsel valt
.en, door herbaalde toepassing van het in § 349 besprokene, bepalen hoe in
elk van deze gevallen de uittredende straal zal loopen. Men kan dus ook,
wanneer het invallende licht van links komt, de snijpunten F;. en J)2 van
den uittredenden straal a met de as en met K L bepalen; en eveneens voor
bet geval dat de straal van 1·echts invalt, de overeenkomstige punten Ft en Dl'
Fig. 310.

~~-----~:.:el '·!i::~
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Ft en F, zijn het eerste en het tweede hoofdbrandpunt van het stelsel; de
beteekenis van D 1 en Di zullen wij nu zoeken.
Vooreerst is het duidelijk dat D 2 het beeld is van D 1• Immers, men kan den
loop van den straal L b omkeeren, en dan ziet men dat de twee stralen KD1
en b, die elkaar vóór de eerste breking in D 1 snijden, na de laatste breking
langs lijnen (nl. a en Di L) loopen, die door D2 gaan. Verder kan men dan
besluiten, dat wanneer D1 H 1 en D2 H 2 loodrecht op de as worden getrokken,
D 2 H2 het beeld is van het voorwerp D1 H1• Dit beeld en dit voorwerp kunnen
even goed virtueel als reëel zijn, en het is -zeer goed mogelijk dat D 2 H2
niet, zooals in de figuren, rechts van D1 H11 maar links daarvan valt. Hoe
~it ûj, het blijkt dal bij elk stelsel een zoodanige plaats voor het vootowerp
gevonden kan worden, dat het beeld daaraan gelijk wordt en rechtop staat.
Daar voorwerp en beeld gelijkvormig zijn, zal van-een punt E 11 dat D 1 H 1
in een zekere verhouding verdeelt, het beeld gevormd worden in een punt Ei,
dat D1 H 2 in dezelfde ve1·bouding verdeelt, wat natuurlijk meeb!"'ngt dat
H 2 E2 = H1 E1 is.
De punten H1 en H.2 worden de hoofdpunten, de vlakken H1 D1 en H 2 D1

La

s
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de hoofdvlakken van het stelsel genoemd. De eigenschap daarvan kan zo()
worden uitgedrukt: elke lichtstraal die vóór de eerste breking door een punt Ea
van het eerste hoofdvlak loopt, gaat na de laatste breking door het punt E~ van
het tweede hoofdv!.ak, dat men krijgt do01· E 1 E 2 evenwijdig aan de as te trekken.
De ligging van de hoofdpunten kan, zooals reeds werd opgemerkt, theoretisch bepaald worden; zij kan ook uit protlven worden afgeleid. Is die
ligging, en ook die van de hoofdbrandpunten, eenmaal bekend, dan kunnen debeelden die het optische stelsel geeft, doo~· bijna e-ven eenvoudige constructiën en
berekeningen worden ge-vonden als die, welke een enkele dunne lens doet ontstaan.
Voor wij dit doen zien willen wij nog ve1·melden dat men in de algeroeene
theorie van optische stelsels gewoon is onder den ee-rsten hoofdbrandpunts-.
afstand f1 te verstaan den afstand tusschen het eerste hoofdbrandpunt en het.
eerste hoofdpunt, en onder den tweeden hoofdbrandpuntsafstand f 2 den afstand tusschen F 2 en H 2• Verder zullen wij f 1 positief noemen, wanneer F 1
vóór H1 en f2 positief, wanneer F 2 achter H2 ligt. In Fig. 309 zijn dan beide
brandpuntsafstanden positief, en in Fig. 310 beide negatief. Een ve-rschillend
teeken · kunnen ;zij niet hebben.
Om dit laatste aan te toonen passen wij de in § 355 bewezen stelling ophet voorwerp H 1 D1 en het beeld H2 D2 toe, daarbij voor P en Q de stralen
nemende, die langs K D1 en b invallen. Vooriie!l wij de grootheden die opH1 D1 en de middenstof vóór het eerste brekende vlak betrekking hebben~
van den index 1, en die, welke bij H2 D2 en de laatste middenstof behooren~
van den index 2, dan moet

n1 h1 e1 =n2 h2 e2

•••••••••

(18}

zijn. Daar echter h 1 en h 2 hetzelfde teeken hebben, moeten ook s1 en s2 in
teeken overeenstemmen; m.a.w., een draaiing van D1 K naar b moet dezelfde
richting hebben als een wenteling van a naat· D2 L. Deze voorwaarde is ver-·
vuld in de beide figuren, maar er zou niet meer aan voldaan zijn, wanneerft en f 2 tegengestelde teekeus hadden.
Een eenvoudige betrekking tusschen de brandpuntsafstanden volgt nu noguit de opmerking dat h 1 = ~ is en dat de absolute waarden van s1 en s2 door·

~1
ft

en'; worden gegeven. Daardoor gaat vergelijking (18) over in
12

ft=

n1

f2

n,"

Bevindt zich vóór het eerste brekende vlak en achter het laá:tste dezelfde
middenstof, dan is n 1 = ~ en dus

ft=f2·
Naar het teeken van de brandpuntsafstanden kunnen de optiBche stel11els evenals de lenzen (§ 353) - in twee g1•oepen, nl. in posi'tie-ve en negatieve-·
verdeeld worden.
De constructie van .de beelden vindt men in Fig. 311 aangegewn. Daat•bij
zijn de brèkende vlakken zelf niet ge teek end, daar de constructie kan wot·den
uitgevoerd, zoodra men de hoofdpunten en de brandpunten kent. Ve1•der is.
ondersteld dat ( 1 en ft van elkaar verschillen.
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Van uit den top L' van het voorwerp L L' zijn twee stralen getrokken, de
een evenwijdig aan de as, de andere door F 1 • Zij snijden het eerste hoofdvlak
in de punten D1 en E 1 en moeten dus na al de brekingen door de punten D2
en E2 van het tweede hoofdvlak gaan, dus volgens D1 F2 en E1 C, evenwijdig
aan de as, loopen. Daard9or is het beeldpunt. B' en het gezochte beeld BB'
bekend.
Fig. 311.

Uit deze constructie kan verder nog een belangrijke stelling worden afgeleid. Wij trekken nl. D 1 P evenwijdig aan D2 B' en vet·eenigen het snijpunt P
van D1 P en E1 B' met L'. De verbindingslijn snijdt de as in een punt K 1,
waarvan de ligging bepaald wordt door de vergelijking

L' F 1
JJ1 H
FtKt=EtP X L' Et =EtP X D, Et1 =Ht R=HsFs=f ,,

(19)

waarbij met R het snijpunt van D1 P met de as is aangewezen.
Tt·ekt men vel'Volgens B' K 2 11 P K 1, dan wordt een punt K 2 op de .as bepaald, zoo gelegen, dat K 1 K2 = Il1 H 2 en dus
F,K, =Ft F2-F1 Kt-Kt Ks=Ft F2-H2 F,-Ht H,=Ft H, =ft (20)
is.
Uit (19) en (20) blijkt dat de punten K1 en K 2 een vasten stand op de as
hebben, dien men gemakkelijk kan aangeven wanneer H., H., F 1 en F 2 gegeven zijn. Men noemt K 1 het eerste en K 2 het tweede knooppunt van het stelsel. Deze punten hebben blijkens de figuur de eigenschap dat de lijn die een
willekeurig lichtpunt met K1 , en die welke het daarbij behoorende beeldpunt
met K, verbindt, evenwijdig aan elkaar loopen.
Onder al de van L' uitgaande licht3tralen is er ook een, die langs L'K1
loopt. Wat dezen eenen lichtstraal betreft kan men evenwel .ook elk ander
punt L" van de lijn als lichtpunt aanmet·ken en de bijL' K, behoorende uittredende straal zal dan door het beeld zoowel van L" als van L' moeten gaan.
Aan den andet·en kant moet zoowel het eene als het andere beeld op de lijn
liggen, die uit K2 evenwijdig aan L' K 1 wordt getrokken, Derhalve is die lijn
zelf de straal die uit L' K 1 ontstaat, en men kan de eigenschap der knooppunten ook zoo uitdrukken:
Elke lichtstraal die vóór de eerste breking op het eerste knooppunt gericht is,
treedt na de laatste breking in de oorspt•onkelijke richting uit; langs een lijn
die door het tweede knoqppunt gaat. ·
Al de voorgaande beschouwingen kunnen ook worden overgebracht op een
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negatief stelsel (Fig. 312); bet zal blijken dat ook bier de knooppunten bepaald worden door de voorwaarden
FtKt=F2 R 1,
F1 K1 =FtR1•
Zoowel bij een positief als bij een negatief stelsel vallen de knooppunten met de
hoofdpunten samen wanneer vóór het eerste en achter het laatste brekende vlak
dezelfde stof voorkomt, en dus Ft H1 = F2 H2 is.
Dat men, wanneer eenmaal de knooppunten bekend zijn, daarvan partij kan
trekken voor de constructie van het beeld, behoeft geen betoog.
Zooals reeds boven werd .opgemerkt, wordt ook de berekening voor de ligging
van het beeld vrij eenvoudig. Stellen wij nl. den afstand van bet voorwerp tot
het eerste hoofdpunt door p, en dien van het beeld tot bet tweede hoofdpunt
door q voor, dan vindt men uit Fig. 311

BB'

ft
q-f2
LL'=p-f1 =~,

en dus
. . . . . . . (21J
en voor het bijzondere geval dat f 1 = f 2 i~
1
1
1

p' +c-q=T

-

Formule (21) geldt voor alle gevallen, b.v. ook in Fig. 312, als men ft en
f 2 van het behoorlijke teeken voorziet, p positief noemt, wanneer L vóór het
eerste, en q positief, wanneer B achter het tweede hoofdvlak ligt.
Fig. 312.

Is eenmaal de waarde van q gevonden, dan kan men ook aangeven in
welke verhouding de divergentie van een ·willekeurigen van L uitgaanden
straal doot:. a.l de brekingen veranderd wordt. Snijdt nl. die straal het eerste
hoofdvlak b.v~ in D1, dan gaat de uittredende straal door D2, en uit de
figuur volgt onmiddellijk voor de verhouding der divergentiën
~,
q
~~
(22)

-- -p . . . . . . . . . .

Om de hier in korte trekken geschetste theorie te voltooien zouden wij nu
nog de vergelijkingen moeten opstellen, waardoor voor een willekeurig aantal
bt·ekende oppervlakken de ligging van de hoofdbrandpunten en hoofdpunten
(te zamen wel ca1·dinale punten genoemd} bepaald wordt. Wij zullen: ons er
toe bepalen, den weg aan te geven, langs welken men, wanneer de brekende
vlakken van het stelsel in twee achter elkaargeplaatste groepen verdeeld zijn,
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die wij I en 11 zullen noemen, de card~nale punten voor het geheele stelsel
kan aangeven, zoodra zij voor elk van de groepen, als een stelsel op zich zelf
beschouwd, bekend -zijn.
Wij denken ons te dien einde een straal die evenwijdig aan de as op eenigen
afstand h daarvan aan de voorzijde van I invalt. Het punt waar deze straal,
na den doorgang door I, de as snijdt, is bekend, want het is het tweede
hoofdbrandpunt van I, en bovendien kan men aangeven onder welken hoek de
snijding plaats heeft. Het zooeven bedoelde brandpunt als lichtpunt voor de
breking door II beschouwende, kan men, door toepassing van·de formules (21)
en (22), vooreerst vinden waar de straal na den doorgang door II de al! snijdt,
dus waar het tweede hoofdbt"andpunt van het gebeele stelsel ligt, en ten
tweede onder welken hoek hij dit doet. Is echter voor het geheele stelsel
(Fig. 300 en· 310) de ligging van F 1 en de hoek D1 F 2 H2 = ~ bekend, dan
is ook de ligging van H2 bepaald, want men heeft F 2 H2 =

~.

Een eenvoudig geval is dat van een enkele lens, waarvan men de dikte
niet wil verwaarloozen. Intusschen is er hier, wanneer zich aan weerszijden
dezelfde stof bevindt, nog een ander
Fig. 313.
hulpmiddel, om de knooppunten en
de daarmee samenvallende hoofdpunten te bepalen. Wij zoeken namelijk eerst 1§ 356) het optisch
middelpunt 0 (Fig. 313) en bepalen
dan naar de methode van § 349
het lichtpunt K 1, dat bij de eerste
bt·eking met 0 als beeldpunt geconju,geerd is, en het beeldpunt K 2,
/
dat bij de tweede breking geconjugeerd is met het lichtpunt 0. Dan moet een lichtstraal die vóór de eerste
breKing naat· K 1 gericht is, teil slotte volgens een door K 2 gaande lijn uittreden en wel in de oorspronkelijke richting, daar hij in de lens door 0
gaat. K 1 en K2 zijn dus de knooppunten. .

§ 361. Schijnbare grootte van een voorwerp. Een voorwerp
wordt duidelijk door ons gezien, wanneer de brekende oppervlak·
ken in ons oog een scherp beeld ervan ontwerpen op het netvlies,
waarmee de achterwand van het gezichtsorgaan bekleed is,
en ieder bezit in meerdere of mindere mate het vermogen
(accommodatievermogen) om zijn oog zoo te veranderen, dat nu
eens van een voorwerp op grooteren, en dan eens van een
lichaam op kleineren afstand zulk eeri beeld ontstaat. Een
voorwerp schijnt ons nu des te grooter en wij kunnen er des te
meer bijzonderheden in onderscheiden, naarmate het beeld een
grooter deel van het netvlies beslaat.
Het onderzoek van het gezichtsorgaan heeft geleerd dat,
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voor welken afstand het ook geaccommodeerd is, de lijnen die
de punten van het voorwerp met bun beelden op het netvlies
verbinden, op weinig na alle door één punt K in het oog
gaan (Fig. 314), w~lk punt een onveranderlijken afstand tot
Fig. 314.

het netvlies behoudt en het knooppunt genoemd wordt de twee knooppunten nl., die het oog evenals elk ander stelsel heeft, liggen
op zeer kleinen afstand van elkaar. - Derhalve is de grootte van het

netvliesbeeld a b evenredig met den hoek a Kb of ook met den
hoek A KB, dien de lijnen welke de uiteinden van het voorwerp
met K verbinden, met elkaar maken. Dit is de "hoek waaronder
wi(j het voorwerp zien" en wi(j kunnen hem als maat voor dè
"schi(jnbare grootte" nemen, onder welke wi(j het waarnemen.
Wij zullen den bedoelden hoek steeds klein onderstellen en
mogen dan, wanneer A B = l. "de lineaire" grootte van het
voorwerp, loodrecht op K 0, en d de afstand van het voorwerp tot K (of, minder juist, tot het oog) is, voor de schijnbare grootte, in boogmaat uitgedrukt, stellen
l

a;·
§ 362. Loupe en mikroskoop. Om van een klein voorwerp
een netvliesbeeld van merkbare grootte te krijgen, zou men
maar d klein genoeg behoeven te maken, als niet voor elk
oog een afstand bestond, binnen welken het geen voorwerp
meer scherp kan zien. Een "loupe" (verg1·ootglas") of een
"mikroskoop" dient nu om van kleine voorwerpen een grooter
netvliesbeeld te vormen dan bij de waarneming met het bloote
oog ontstaan kan.
a. De loupe is een eenvoudige convergeerende lens. Hij
wordt op zoodanigen afstand van het te beschouwen voor-
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werp L L' (Fig. 315) gehouden, dat dit iets binnen den hoofd·
brandpuntsafstand valt en dat er dus een rechtopstaand virtueel beeld B B' ontstaat, ver genÓeg van het oog, stel op
een afstand d, om scherp gezien te worden.
Fig. 315.

B

------- - ----

Is BB'

=

b, dan is de schijnbare grootte van het beeld,
b

zooals het door het oog wordt waargenomen, d.
Bezag men het voorwerp met het bloote oog, dan zou men
het op een afstand d moeten houden om het even scherp te
zien, en L L' = l stellende, zouden wij voor de schijnbare
grootte in dat geval vinden

~.

De verhouding
V=

b

l

b

d : d = T. . . . . . .

(23)

geeft dus aan hoeveel maal bij het gebruik van de loupe de afmetingen van het netvliesbeeld grooter zijn dan zij anders zijn
.zouden; zij is de "vergrooting" die de loupe geeft.
Uit Fig. 315 is af te leiden, als wij den afstand van BB'
tot. de loupe. door y voorstellen en letten op de gelijkvormige
driehoeken die F 2 tot top hebben,
b

y

y = f+l.
Deze werkelijke vergrooting is dus bij een zelfde loupe geen
bepaald getal, zij hangt nl. van y af, en zal zoo groot mogelijk worden als wij de loupe dicht bij het oog plaatsen, zoodat
y = d gesteld kan worden. In dat geval wordt de vergrooting
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bepaald door d, den afstand waarop men scherp kan zien~
welke afstand voor verschillende waarnemers niet dezelfde is.
Om nu echter voor elke loupe een bepaald getal voor V te
kunnen opgeven, hetgeen wenschelijk is, ten einde versebillende
vergrootglazen naar een vasten maatstaf te kunnen vergelijken,
neemt men d = 25 cm en vindt dan de vergrooting uitgedrukt
door de formule
25
. . • . (24}
V_.:_ f + 1,
waarin f de brandpuntsafstand van de lens in centimeters.
uitgedrukt is.
Aan den conventioneel vastgestelden afstand van 25 cm
wordt de niet geheel passende naam gegeven van afstand van.

duidelijk zien.
b. Om sterkere vergrootingen te bereiken bezigt men een

mikroskoop. Dit instrument (Fig. 316) bestaat in zijn meest
Fig. 316.

c

eenvoudigen vorm uit twee convergeerende lenzen. De eerst~
daarvan, P, die een kleinen brandpuntsafstand heeft, is naar
het voorwerp L L' gekeerd en wordt het voorwerpglas of object,ief genoemd, de tweede, Q, waarvan de brandpuntsafstand
grooter is, bevindt zich bij het oog en heet oogglas of ocUlair.
Het voorwerp, dat in den regel doorschijnend is en bij door·
vallend licht bezien wordt, wordt even buiten den hoofdbrand·
puntsafstand van het objectief geplaatst; deze lens brengt dan
de stralen binnen de buis (tubus) van het instrument tot ver·
eeniging en doet een omgekeerd vergroot werkelijk beeld BB'
ontstaan. Het oogglas staat op zoodanigen afstand achter (boven}
dit beeld, dat het als een loupe bij de beschouwing daarvan
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dienst doet, zoodat ten slotte het beeld 0 C' gezien wordt.
Onder de vergrooting verstaat men ook b\j het mikroskopp
de verhouding tusschen de schijnbare grootte waaronder men
een voorwerp met en zonder het instrument ziet. Ook hier is
men evenwel, evenals b\i de loupe, gewoon, niet de werkelijke
vergrooting op te geven, die een bepaalde waarnemer bereikt7
maar te onderstellen dat bij de waarneming met het bloote
oog het voorwerp op den "afstand van duidelijk zien" wordt
gehouden en dat het mikroskoop zoo wordt ingesteld, d.w.z.
het voorwerp op zoodanigen afstand van het objectief is gebracht, dat het definitieve beeld evenzoo op dien afstand van
het oog ligt. M.a.w., de vergrooting is de verhouding tusschen
de werkelijke afmetingen van beeld en voorwerp voor het geva;l, dat aan de laatstgenoemde voorwaarde voldaan is; zij
wordt gevonden door de vergrooting die het objectief teweegbrengt, en die uit de afstanden van zijn optisch middelpunt
tot het voorwerp en het reêele beeld zou kunnen worden berekend, te vermenigvuldigen met de vergrooting die aan het
oogglas te danken is en door (24) bepaald wordt.
§ 363. Vibratiemikroskoop. Voor het optisch onderzoek van trillende
lichamen kan men zich bedienen van een mikroskoop waarvan het objectief niet aan den tubus verbonden is, maar, gescheiden daarvan, door
het eene been van een stemvork A wordt gedragen. Staat de as van het
mikroskoop verticaal, dan wordt de stemvork zoo geplaatst, dat bij zijn
trilling het objectief langs een horizontale lijn heen- en weergaat. Beneden deze lens bevindt zich nu een tweede geluidgevend lichaam B,
een stemvork of een snaar b.v., waarop een goed verlicht punt (een
klein kwikbolletje of een korrel aardappelmeel, waarep een lens de stralen van een vlam concentreert) is aangebracht. De trillingsrichting van
B is eveneens horizontaal, maar staat loodrecht op die van A. Trilt alleen
deze laatste stemvork, dan heeft dat een schijnbare verplaatsing van het
lichtpunt ten gevolge, zooals men gemakkelijk uit de eigenschappen van
de lenzen zal kunnen afleiden. Worden A en B tegelijk in beweging
gebracht, dan neemt men de lichtlijn waar, die op de vroeger(§ 319}
vermelde wijze door de samenstelling van twee onderling loodrechte trillingen verkregen wordt.

§ 364. Verrekijkers. Deze instrumenten hebben ten doel,
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een verwijderd voorwerp onder een grooteren hoek te àoen
~aamemen . dan met het bloote oog mogel\ik .is.
a, De astronomische verrekijker (Fig. 317) bestaat evenals het
mikroskoop uit twee bolle lenzen P en Q, die ook door dezelfäe
benamingen onderscheiden worden. Hier echter heeft het objec·
tief P eèn grooteren brandpuntsafstand dan het oculair. Van
F'ig. 317.

c

·--

__.....

--

c·
een verwijderd voorwerp wordt vooreerst door het voorwerp·
glas een omgekeerd reêel beeld BB' in of nabij het tweede
hoofdbrandpunt ontworpen, en dit beeld wordt op deze.lrde
'W\jze als bij het mikroskoop door het oogglas bezien, zoodat
.men het heeld 0 0' waarneemt.
De "vergrooting" van den kij~er wordt gevonden, als men den
hoek onder welken men het van het voorwerp gevormde beeld
door het instrument ziet, deelt door den hoek onder welken het
voorwerp zich, op den afstand waarop het zich in we1·kelijkheid
bevindt, aan het ongewapende oog vertoont. Voor den eersten
hoek mag men evenwel dien in de plaats stellen, waaronder
het reêE)le beeld B B' van uit het optisch middelpunt van het
·oogglas zou gezien worden, en; zoolang de afstand van het
-voorwerp zeer groot is vergeleken met de lengte van den
kijker, m1:1g men bij de bepaling van den tweeden hoek te
werk gaan alsof het oog in het optisch midde}punt 0 van het
Qbjectief was geplaatst; daaruit volgt dan verder, dat deze
hoek l 0 l' even groot is als de hoek B 0 B' onder weThen het
reêele bee-ld van uit 0 gezien zou worden. Is dus l de lineaire
grootte van het reêele beeld, d1 zijn afstand tot het optisch
middelpunt van het objectief, d2 die tot het optisch middelpunt van het oculair, dan wordt de vergrooting
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V= dl:;=:'.
2

I

· 2

Daa.r echter d 1 weinig verschilt van den brandpuntsafstand
van het objectief en d 2 weinig van dien van het oogglas, kan
men ook die brandpuntsafstanden op elkaar deelen.

Tot opheldering van dit laatste kan nog Fig. 308 (§ 359)
dienen. Inderdaad stelt de daar afgebeelde vereeniging van
lenzen · een astronomischen kijker voor, die op oneindigen af·
stand is ingesteld, in de onderstelling dat het oog op oneindigen afstand scherp ziet en dus de stralen ll op het netvlies
vereenigd kunnen worden. Klaarblijkelijk kan nu de hoek dien
de stralen L .L met de as vormen, de schijnbare grootte van
een voorwerp bij de waarneming met het bloote oog, en de
overeenkomstige hoek voor de stralen ll de schijnbare grootte
bij de waarneming met den kijker voorstellen; tusschen deze
hoeken bestaat de in § 359 Il)eegedeelde betrekking.
Dat zoowel de verschiUen tusschen de oogen . van onderscheidene personen, als de grootere of kleinere afstand waarvoor de
1Jerrekijker moet worden gebezigd, het noodig maken, dat men
het oculair kan verplaatsen, behoeft geen betoog. Het oogglas

bevindt zich daarom in een afzonderlijke buis, die verschoven
kan worden in die, waarin het objectief gevat is.
De astronomische kijker geeft omgekeerde beelden, wat echter
in vele gevallen volstrekt geen bezwaar is. Voor sterrenkundige waarnemingen en bij vele natuurkundige proeven wordt
dan ook een dergelijke kijker gebruikt. Wanneer wU voortaan
zonder verdere bijvoeging van een kijker spreken, zullen wij
een astrononiischen bedoelen.
b. Laat (Fig. 318) P en Q twee bolle lenzen zUn en L L'
een voorwerp in ·het
Fig. 318.
hoofdbrandpunt van P.
De lichtstralen die van
L' uitgaan worden door
P evenwijdig aan L' 0 1
gemaakt; · zij worden
dientengevolge door Q
vereenigd in het punt B', dat men krijgt, door 0 2 B'
evenwijdig aan L' 0 1 te trekken, tot aan het focale vlak
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van Q. Er ontstaat derhalve een omgekeerd beeld van L L'.
De aafclsche verrekijker onderscheidt zich van den astronomischm door de aanwezigheid van een paar dergelijke lenzen;
daardoor wordt het re~ele beeld van Fig. 317 weer omgekeerd,
alvorens het door het oculair beschouwd wordt.
c. Ook de zoogenaamde Hollandsche verrekijker of kijker van
· GALILEI (b.v. een gewone tooneelkijker) geeft rechtopstaande
beelden. Men vindt daarin twee lenzen, een convergeerend
objectief, maar een verstrooiingslens als oculair. Dit laatste
(Fig. 306, § 358) sta~t op den weg der van het objectief ko·
mende stralen nog vóór .z~j zich tot een beeld L L' vereenigd
hebben; het oog ziet dan het beeld BB', dat denzelfden stand
heeft als het voorwerp.
d. Niet alleen voor zeer kleine of voor aanmerkelijke afstanden van het voorwerp kunnen optische instrumenten worde.a
gebezigd, die uit twee convergeerende lenzen bestaan, maar
ook voor tusscbengelegen afstanden. Er is dan ook geen scherpe
grens tusschen mikroskopen en kijkers te trekken.
§ 365. Kleurschifting bij lenzen. Achromatische lenzen.
Twee redenen maken het noodig om, ter wille van de zuiverheid
van de beelden, aan de optische instrumenten een minder eenvoudige inrichting te geven dan boven ondersteld werd. In de
eerste plaats is het licht bijna altijd samengesteld uit een aantal
lichtsoorten, die verschillend gebroken worden (§ 840), en bovendien berust de theorie van de lenzen die wij leerden kennen, op
onderstellingen die nooit geheel en soms in het geheel niet zijn
verwezenlijkt.
Om een denkbeeld van den invloed der kleurschifting te
Fi g. 319.
L

L

krijgen, stelle men zich voor dat een bundel wit licht L .L
(Fig. 319) evenwijdig aan de as op een convergeerende lens
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P valt. De daarin voorkomende blauw!:' en roode stralen om alleen van deze twee te spreken - zullen verschillend
gebroken worden, de eerste b.v. naar F, en de laatste naar
F'; m. a. w., de lengte van den brandpuntsafstand hangt van de
kleur van het licht af. Plaatst men een scherm V in F, dan
neemt men daarop een lichtvlek waar, die aan den omtrek
rood. gekleurd is, terwijl op een scherm V' in F' een blauwe
zoom zal worden waargenomen. Waar men het scherm ook
plaatst, van een vereeniging van alle stralen in een enkel kleurloos beeldpunt is geen sprake meer.
Op dezelfde wijze doet zich de kleurschifting gevoelen als
tegenover de lens een lichtpunt op eindigen afstand geplaatst
is, en in het algemeen worden door de kleurschifting de beelden van voorwerpen minder scherp gemaakt en met gekleurde
randen ontsierd.
Het was deze omstandigheid, die de vervaardigers van de
eerste kiJkers dwong, hun toevlucht tot lenzen van zeer grooten brandpuntsafstand, dus tot zeer lange instrumenten te
nemen. Eerst nadat men geleerd had, objectieven te maken,
die de kleurschifting weinig of niet vertoonen, die zooals men
zegt, achromatisch zijn, konden de kijkers tot hun tegenwoordigen graad van volkomenheid worden gebracht.
De mogelijkheid om achromatische lenzen of liever stelsels van
lenzen samen te stellen berust op· de ongelijke optische eigenschappen van verschillende glassoorten. Met name onderscheiden zich
de niet loodhoudende crownglas-soorten van de zwaardere, gewoonlijk lood bevattende flintg~as-soorten. In een van de tabellen aan het einde van dit boek worden de brekingsindices van
een crownglas- en van een flintglas-soort gegeven, en kan men
zien hoe het flintglas voor elke lichtsoort een grooteren brekingsindex heeft, maar hoe het verschil van de brekingsindices
voor rood en blauw licnt het overeenkomstige verschil bij
crownglas in nog hoogere mate overtreft, dan de brekingsindex zelf dien van crownglas te boven gaat. Neemt men dit
verschil als maat voor het kleurschiftend vermogen of de
dispersie, dan kan men zeggen dat bij het flintglas zoowel de
breking als de dispersie sterker is dan bij het crownglas, maar dat
de dispersie in nog hoogere mate dan de breking is toegenomen.
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Men kan nu aan de oppervlakken V?.n een convergeerende
crownglas- en een divergeerende flintglàslens zoodanige kromming .geven, dat de laatste, tegen de eerste geplaatst, de kleurschifting die deze geeft geheel, maar de breking slechts ten
deele opheft, zoodat het stelsel als een enkele bolle lens zonder
dispers;,e werkt.
Stellen wij kortheidshalve de uitdrukking

~1 + ~2

voor de crown-

glaslens door k, en voor d,e flintglaslens door k' voor, kiezen wij daarbij
de teekeus van de kromtestralen zooals in § 352, en noemen wij de ·
brekîngsindices voor de roode en de violette stralen bij het cro-wnglas
nr en n. en bij het flintglas n'r en n'., dan is de omgekeerde brand-.
puntsafstand (de sterkte) van de combinatie voor de roode stralen
(n.-1) k+ (n',-1) k',
en voor de violette.
(n. -1) k+ (n'.-1) k'.
Zullen deze uitdrukkingen aan elkaar gelijk zijn, dan moet
k' - - k n.-n,
'
,

-

n.-n,
zijn. Neemt men voorn,. en n', de brekingsindices van de lichtsoort B
(§ 34û), voor n. en n'. de brekingsindices van de lichtsoort H, dan is
biijkens de tabel achter in dit deel
n,. = 1,5258; n. = 1,5466,
n',=1,6277; n'.=1,6711.
Daaruit volgt
k' =:.- 0,479 k,
zoodat de omg.ekèerde hoofdbiil:ndpuntsafstand van het stelsel wordt
<1,225 k.
Zal deze waarde positief zijn, dan moet k positief en dus k' negatief
worden genomen.
Strikt genomen heeft nl1 de lens nog niet voor alle lichtsoorten denzelfd,en brandpuntsafstand, maar de overblijvende kleurschifting is toch
zeer gering.
Tegenwoordig beschikt men over een groot aantal glassoorten, waar. mee men door een geschikte keus een zeer volledige opheffing van de
kl(:;urschifting kan verkrijgen.
§ 366. Spherische aberratie. In de theorie van de lenzen,
zooals trouwens ook in die van de spiegels, he~tien wij ver-
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schillende onderstellingen gemaakt, die nooit !geheel juist zijn
en alleen dan bij benadering gelden, wanneer de oppervlakken
weinig gekromd en de invalshoeken zeer klein zijn. In werkelijkheid is het niet waar dat alle lichtstralen die van een lichtpunt uitgaan, na de breking aan een bolvormig oppervlak of
door een lens weer in één punt samenkomen. De stralen die
(Fig. 320) dicht bij den rand door een bolle lens gaan, zullen
de as treffen in een punt B' dat dichter b\j de lens ligt dan
het ·punt B, waar de stralen die door het middelste gedeeltevan het glas gaan, samenkomen. Dit versch\jnsel,. dat men
Fig. 320.

L

B

afdwaling wegens bolvormigheid · of spherische aberratie noemt,
bre:p.gt natuurlijk even goed als de ·kleurschifting {oók wel
chromatische aberratie genoemd) een onzuiverheid van de beelden te weeg.
Wel zou men nu altijd de beelden scherper kunnen maken
door voor de lens een scherm met een opening (diaphragma)
te plaatsen, die alleen de middelste stralen doorlaat, mur
de zuiverheid van de beelden zou dan ten koste van de liêhtsterkte verkregen worden~ Van daar, dat ook de spberiscoo
aberratie ons dwingt, onze toevlucht tot vareanigingen van
l~nzen te nemen.
De eenvoud.ige theorie waarin de invalshoeken zeer klein
worden ondersteld (§ 349), zal nl. des te meer van de werkelijkbeid afwijken., naarmate de oppervlakken van de leaoo-n
sterker .gekromd zijn; een eenvoudige figuur doet zien dat ska·
len die evenwijdig aan de as, op een bepaalden afstand daar·
van invallen, een des te grooteren invalshoek hebben, naarmate de kromtestraal kleiner is. In plaats van met één bolle
lens kan men nu dezelfde lichtbreking krijgen met twee andere,
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waarvan, als z\j · onmiddellijk achter elkaar staan, de brandpuntsafstanden tweemaal zoo groot kunnen zijn als die van
de enkele lens. De oppervlakken ervan behoeven dus vrij wat
minder gekromd te z\jn dan die van deze laatste en zij blijken
dan ook een kleinere spherische aberratie te geven.
Men ziet hieruit hoe twee stelsels die volgens de eenvoudige theorie
van de lenzen geheel in werking zouden moeten overeenstemmen, zeer
ongelijke waarde kunnen hebben, wat de zuiverheid der beelden betreft.
Daarvan zijn trouwens meer voorbeelden Een dubbelbolle en een platbolle lens kunnen in brandpuntsafstand overeenstemmen, maar, wat de
spherische aberratie betreft, zeer van elkaar verschillen; ja, zelfs een
enkele lens vertoont dit gebrek in verschillende mate, wanneer hij eerst
met het eene en een ander maal met het andere zijvlak naar het voorwerp gekeerd wordt.
Wanneer men, ten einde de kleursch~fting op te heffen, twee lenzen
met elkaar moet vereenig~n., kan men daarvan tevens partij trekken om
het stelsel zooveel mogelijk van spherische aberratie te bevrijden. Immers,
blijkens de vorige §, zal men, om een bepaalden brandpuntsafstand te
krijgen, voor elke lens aan

R!_ + ~ een bepaalde waarde moeten geven.
1

2

Gewoonlijk slijpt men de lenzen zoo, dat de bolle zijde van de eene juist
in de holle van de andere past, maar zelfs dan kan men een van de vier
kromtestralen nog willekeurig kiezen en men kan deze keus zoo doen,
dat de spherische aberratie zooveel doenlijk vermeden wordt.
Lenzen waarbij dit doel zoo goed mogelijk bereikt is, worden aplanatisch genoemd.
Ook de redeneering waardoor wij in § 354 tot de beeldvorming in een
vlak loodrecht op de as, en tot de gelijkvormigheid van voorwerp en
beeld besloten hebben, is slechts bij benadering juist. Veelal zullen bij
eenige uitgebreidheid van een figuur die in een plat vlak loodrecht op
de as ligt, de beeldpunten in een gebogen oppervlak liggen, zoodàt, al zijn
zij scherp, nooit een in al zijn deelen scherp beeld op een plat vlak kan
verkregen worden, en somtijds vertoont het beeld een ·misvorming, die
het meest in het oog valt in de deelen die het verst van de as liggen.
§ 36.7. Inrichting van objectieven en oculairen. Het bestek van dit leerboek laat niet toe in veel bijzonderheden te
treden over de middelen die .men bezigt om de beelden van
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de optische instrumente n zoo volkomen mogelijk te maken.
De ontwikkeling van de theorie aan den eenen kant en aan
den anderen kant de vorderingen die in de bereiding van
-optisch glas en in de kunst om lenzen van verlangden vorm
te slijpen gemaakt zijn, hebben de kostbare instrumente n
mogelijk gemaakt, die men tegenwoordig bezit.
Dat het objectief van een kijker een achromatische lens is
zagen wij reeds. Dat van een sterk vergrootend mikroskoop
heeft een meer ingewikkelden bouw. Om een reden die later
zal worden vermeld, moeten nl. in het objectief stralenkegels
worden toegelaten van zoo grooten tophoek, dat van een kleinen
invalshoek geen sprake meer kan zijn, en het is er om te doen,
de kromming van de brekende vlakken en hun onderlinge afstanden zoo te kiezen, dat zelfs zulk een stralenkegel in één beeldpunt
vereenigd wordt. Tevens tracht men zooveel mogelijk beelden
te krijgen die gelijkvormig aan de voorwerpen zijn. Men bereikt. het een zoowel als het ander door twee of drie achter
~lkaar geplaatste lenzen, die elk uit twee of meer lenzen van
versebillende glassoorten zijn samengesteld, meestal voorafgegaan door een platbolle lens die met de platte zijde naar hèt
voorwerp g-ekeerd is en soms nagenoeg den vorm van een
halven bol heeft.
Bij k~ikets, zoowel als bij mikroskopen, wordt het oculair
-van RAMSDEN of dat van HuYGENs gebruikt. Beide bestaan uit
twee platbolle lenzen, die bij het oculair van RAMSDEN met
de bolle zijden naar elkaar, en bij dat van HuYGENS met de
bolle zijden naar het objectief zijn gekeerd. De brandpunts.afstanden en de afstand van de lenzen zijn bij het oculair
van RAMSDEN zoo gekozen, dat het reëele hoofdbrandpunten
heeft en dus eigenlijk niet anders is dan een uit twee glazen
samengestelde loupe. Daarentegen is het oculair van HuYGEN:S
een combinatie, waarb~i de invallende stralen moeten convergeeren, wanneer de uittredende evenwijdig aan de as zullen
loopen. De plaats die dit oculair in het mikroskoop inneemt,
heeft eenige overeenkomst met die van het divergeerende
oculair in den Hollandsehen kijker. Vóór nl. de lichtstralen
die van het objectief komen, in een beeld BB' (Fig. 321)
samenkomen, worden zij opgevangen door de voorste lens P
hn
9
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van het oculair (collectieflens of veldlens) en door deze tot het
beeld C C' vereenigd, dat dan vervolgens door de lens Q, die
als een loupe dienst doet, bezien wordt.
§ 368. Bepaling van de vergrooting. Een theoretische bepaling van de vergrooting uit den brandpuntsafstand van de
verschillende lenzen zou bij den
Fig .. 32·1.
ingewikkelden bouw van het
mikroskoop-objectief niet gemakkelijk zijn, ofschoon zij natuurlijk door den ontwerper van het
instrument is verricht. Voor een
gegeven instrument doet men
daarom beter, de vergrooting
experimenteel te bepalen. Men kan daartoe de methode van het
dubbelzien bezigen. Met het eene oog beschouwt men nl. door
het mikt-oskoop een fijne schaalverdeeling, b.v. een glasplaatje
waarop groeven zijn getrokken, die 1/100 mm van elkaar ·Verwijderd zijn (een zoogenaamde objectiefmikrometer), en gelijktijdig ziet men met het andere oog, langs het mikroskoop,
naar een in millimeters verdeelde schaal. De twee hetvliesbeelden worden dan op of naast elkaar waargenomen, en men
kan tellen hoeveel schaaldeelen van de eene verdeeliug met
een zeker aantal van de andere overeenstemmen. Is nu de
schaal die met het bloote oog beschouwd wordt juist 25 cm
verwijderd, dan kan uit de vergelijking van de schalen onmiddellijk, en anders door een
Fig. 322.
eenvoudige berekening de vergrooting worden afgeleid.
Het kost soms moeite, of is
geheel onmogelijk, met de beide
oogen gelijktijdig versebillende
voorwerpen te zien. Er bestaan
echter hulpmiddelen waardoor men
met hetzelfde oog een voorwerp
onder het mikroskoop en een tweede
Vz
L•
dat daarnaast geplaatst is, kan
beschouwen.
Zij, om dit op te helderen, in Fig. 3:32, a a een divergeerende
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stralenkegel, die van een punt L 1 uitgaat, en S een klein
spiegeltje, in dien kegel geplaatst. Lichtstralen die nu van een
zijdelings geplaatst lichtpunt L 2 op den spiegc1 vallen, kunnen
volgens b gereflecteerd worden, alsof zij ook van L 1 afkomstig
waren. Bij een geschikten stand van het oog kunnen nu in
de pupil zoowel stralen van den lichtkegel a a als van den
kegel b vallen; daar al deze stralen op hetzelfde punt van het netvlies samenkomen, meent men de twee lichtpunten op dezelfde
plaats te zien, en ziet dus de voorwerpen V 1 en V2 op elkaar.
Natuurlijk zou men hetzelfde kunnen bereiken door een
grooteren t:piegel met een kleine opening en men kan, ten
einde niet in twee onderling loodrechte richtingen te zien 1
een der lichtbundels nog door een tweeden spiegel latea terugkaatsen. Dit in het oog houdende, zal men gemakkelUk de
werking van het in Fig. 323 afgebeelde teekenprisma (camera
lncida) begrijpen. Het bestaat uit twee aan elkaar gehechte
.stukken glas A B 0 D E en a b c, en wordt met het kleine
z\jvlak b c boven het oculair van het mikroskoop geplaatst.
De stralen p die uit dit instrument
Fig. 323.
komen, gaan door b c en A B naar
1
het oog; dit kan bovendien een ge·
deelte der stralen van een lichtkegel
ontvangen, die, met de lijn r s tot
as, van een schuin beneden CD geplaatst voorwerp uitgaat; deze stralen
worden nl. eerst door het zijvlak B 0
en vervolgens, met uitzondering van
die, welke het gedeelte a c treffen en
recht door gaan, door het vlak A E
totaal teruggekaatst.
Hoe dit prisma voor de bepaling van de vergrooting en
voor het nateekenen van voorwerpen kan dienen, behoeft niet
nader uiteengezet te worden.
Ook de vergrooting van een verrekijker kan volgens de
methode van het dubbelzien worden gemeten. Men kan een
verwijderde schaalverdeeling (een pannendak of iets dergelijks
kan dienen) met het eene oog door den kUker en met het
andere daarlangs beschouwen en de beelden vergelijken.
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Een minder rechtstreekscha methode, die bij kijkers met bolle oogglazen meestal kan worden toegepast, is de volgende, Men keert het
objectief naar den helderen hemel en plaatst onmiddellijk ervoor een
dia(lhragma met een opening. De lenzen van den kijker ontwerpen een
reëel beeldje van deze opening op een kleinen afstand buiten het OC'Uiair,
en men kan dit beeldje op een scherm opvangen. Men meet nu een der
afm'etingen l van de, opening en de overeenkomstige l' van het beeld;
de vergrooting die de kijker, op d·en afstand waarvoor hij bij de proef
is'ingesteld, zou geven, is dan= lfl',
Voor de opening waarvan men het beeld ontwerpt, kan die van het
objectief zelf dienen, _zoodat men het achter het oogglas gevormde beeldje
daarvan, de zoogenaamde uittredingspupil meet. Men moet zich dan
echter er van overtuigendat de stralen die vanden rand vitn he~ objectief
uitgaan, niet door een diaphragma in den kijker worden tegengehouden.
Voor een kijker van de in § 364, a beschreven inrichting, die op
oneindigen afstand is ingesteld, zal men de juistheid van deze methode
gemakkelijk ·kunnen ~tantoonen. Men onderstelle daarbij dàt men de
proef neemt na het voorwerpglas verwijderd te hebben. Dit heeft, als de
opening er onmiddellijk voor geplaatst is, toch geen invloed op het verschijnsel.
Een algeineen bewijs volgt uit de stelling van § 355. Wij verbeelden ons
den kijker op een ofander voorwerp ingesteld en tegelijket•tijd een diaphragma
voot• het objectief gebracht. De opening A daarvan en het beeldje B achter
bet oculair beschouwen wij als een voorwerp met de afmeting h 1 en he_t beeld
met de afineting h2• De stl·alen die van de uiteinden van het verwijderde voorwerp naar een zelfde punt van de lichtopetJ.ing A getrokken worden, en die
elkaar natuurlijk naderhand in een punt van B snijden, nemen wij voor die,
welke wij vroeger P en Q noemden. Dan is de hoek ,., dien deze stralen bij
A met elkaar vormen, de schijnbare grootte van het verwijderde voorwerp,
met het bloote oog gezien, en de hoek , 2, waaronder zij elkaar bij B snijden,
de sehijnbare grootte waaronder het zich in den kijker· vertoont, dus!! de
't

gezochte vergrooting. Daar echter A en B beide in de lucht liggen. is
h 1 s1 = h 1 '"' waaruit het straks beweerde volgt.

§ 369. Metingen met optische instrumenten. De in de
vorige § beschreven camera lucida kar~t ook gebezigd worden om
het virtueele beeld vàn een onder het mikroskoop geplaatst voor·
werp te meten, hetzij door het rechtstreeks met een schaal·
verdeeling te vergelijken, hetzti door het eerst na te teeke·
nen, en dan de verkregen :figuur te meten. Is vooraf de ver-
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g'rooting bepaald, dan leert· men op deze witjze ook. de grootte van
ltet voorwerp zelf kennen.
Deze methode om een voorwerp te meten door de grootte van
een optisch bèeld te bepalen wordt veelvuldig toegepast. H~t
eenvoudigst is de zaak1 wanneer men met een reêel beeld te
doen heeft,. want men kan dit op een schaalverdeeling opvangen.
In kijkers en mikroskopen kan b.v; op de plaats waar het
werkelijke beeld ontstaat --'- een plaats, die niet voor alle
oc~lairen dezelfde is, maar in elk geval door een diaphragma
?,rordt aangewezen ..,.. een glasplaatje worden aangebracht, dat
van fijne deelstrepen, b.v. 0,1 mm van elkaar verwijderd,
voorzien is. Zulk een glasplaatje heet een oculairmikrometer;
natuurlijk moet men bij een mikroskoop de .verdeeling ervan
vooraf met een .objectiefmikrometer vergelijken, wil men uit
de grootte van het reêele beeld tot die van het voorwerp
kunnen besluiten.
Een andere dikwijls gebruikte oculairmikrometer bestaat uit
een fijnen draad die in het vlak van het reêele beeld door
een mikrometerschroef evenwijdig aan zich zelf verschoven
kan worden.
;Bij kijkers treft men ook veelal een vasten draad in het
genoemde vlak aan, of twee zulke draden die elkaar in de
as van het instrument rechthoekig snijden. Een dergel\ik draadkruis dient om de as van den kljker juist op een verwijderd
punt te richten. Zoodra toch het beeld van dit punt met het
snijpunt van de twee draden samenvalt, is men zeker, dat
het punt ligt op het verlengde van de lijn die dat snijpunt
met het optisch middelpunt van het objectief verbindt. Richt
men nu op deze wijze den kijker achtereenvolgens op twee pun-

ten, dan kan men uit de daarvoor noodige verplaatsing een
besluit trekken aangaande den .relatieven stand van die punten.
De verplaatsing van den kijker is hierbij een verschuiving
of een draaiing.
Van het eerste levert de kathetometer een voorbeeld. Een
kijker waarvan de as horizontaal gesteld kan worden, is hierbij verschuifbaar langs een kolom, die met behulp van d:rie
stelschroeven verticaal wordt geplaatst en van een schaalverdeeling voorzien is. Men kan aldus het hoogtever;schil meten
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van twee met de kolom in een zelfde vlak liggende punten
en ook, wanneer de k~jlrcr op elke hoogte in een horizontaal
vlak kan worden gedraaid, het hoogteverschil tusschen twee
willekeurige punten bepalen.
Een draaiing, waarvan het bedrag op een verdeelden éirkel
kan worden afgelezen, dient in die gevallen, waar men den hoek
wil meten, dien de naar twee verwijderde punten getrokken lijnen
met elkaar maken.
~ 370. Middel om te beoordeelen of twee figuren in hetzelfde vlak liggen. Zooals reeds gezegd werd moet een oculairmikrometer of een draadkrui& in het vlak geplaatst zijn,
waar het reëele beeld van het beschouwde voorwerp tot stand
komt. Tot op zekere hoogte kan men beoordeelen of aan deze
voorwaarde voldaan is, door erop te letten, of het beeld en
het draadkruis beide scherp gezien worden; ligt nl. het een
op aanmerkelijken afst.>md vóór of achter het andere, dan kan
slechts één van beide door het oogglas duidelijk worden waargenomen. Intusschen meent men twee voorwerpen, waarvan
de afstanden tot het oog maar weinig verschillen, wel gelUk·
tUdig scherp te zien. Van daar dat een meer afdoend herkenningsnüddel voor den g.ewenschten stand van belang is.
Men kan nu part1j trekken van het welbekende feit dat als
twee voorwerpen op eenigen afstand achter elkaar staan, bij elke
zijdelingsche verplaatsing van c{en waarnemer het achterste zich
ten opzichte van het voorste schijnt te verplaatsen in dezelfde
richting waarin de waarnerner zich beweegt. Men heeft dus
slechts het oog achter het oculair een weinig heen en weer
te bewegen ; dan zal een onjuiste stand van het draadkruis
met betrekking tot het beeld zich door een relatieve verplaatsing verraden. Een dergelijke verplaatsing wordt een parallactische genoemd.
Ziehier een toepassing. Stel, dat een kijker voorzien is van een
draadkruis dat. met het oculair kan worden verschoven, terwijl ook het
glas waardoor de draden bezien worden, ten opzichte daarvan verplaatst
kan worden. Men kan dan eerst door deze laatste verplaatsing bewerken
dat men de draden duidelijk ziet, en vervolgens, na den kijker op een
ver verwijderd punt· gericht te hebben, het oculair met het draadkruis zoo
stellen, dat geen parallactische verschuiving m~er valt waar te nemen.
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Men mag dan aannemen dat het draadkruis in het hoofdbrandpunt van
het objectief staat, en kan vervolg~'.r:s van den kijker gebruik maken om
te onderzoeken of een lichtbundel uit evenwijdige stralen bestaat of niet.
Immers, laat men zuik een bundel in den kijker vallen, dan moet het
lichtbeeld, als de stralen evenwijdig zijn, geen parallactische verplaatsing
tegenover de kruisdraden vertoonen.
Keert men een collimator (~ 357) met zijn lens naar het objectief
·van den kijker, zoodat de twee assen in elkaars verlengde vallen, dan
neemt men in den kijker een beeld van de spleet waar. Afwezigheid
van parallactische verplaatsing is een bewijs dat de spleet van den collimator zich in het hoofdbrandpunt van de lens bevindt.
Over de wijze waarop bij deze proef het beeld van de spleet gevormd
wordt, behoeven wij niet uit te weiden. De gang van de lichtstralen
komt met den in Fig. 318 (§ 364, b) afgebeelden overeen.
§ 371. Spiegelaflezing. Ten einde kleine bewegingen van een

draaibaar lichaam, b.v. van een aan een draad opgehangen
magneet, zichtbaar te maken, kun men aan dat lichaam een
spiegel bevestigen en gebruik maken van het feit dat bij een
va::Jte richting van den invallenden straal de ten-lggekaatste straal
bij elke draaiing van den spiegel van richting verandert, of dat,
omgekeerd, de invallende straal telkens een andere richting mMt
hebben, als de teruggekaatste steeds langs dezelfde lijn zal loopen.
Deze spiegelaflezing
Fig. 324.
kan op twee wijzen wor·
den ingericht. Vooreerst
kan men, zooals in Fig.
324 in horizontale pro·
jeetie is voorgesteld, een
_•••• - _7'{
vaststaanden kijker K ,
K
die. van een draadkruis
is voorzien en boven een
verdeelde schaal SS is
<>pgesteld, zoo op den
vlakken spiegel a b richten, dat men het spie·
s
gelbeeld van SS duide·
lijk met den kijker ziet. Men kan den kijker en de schaal
zoo plaatsen dat, wanneer de spiegel den even wiehtsstand a b
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heeft, het beeld van het punt p der schaal, beneden het midden van het objectief, met den draad in den kijker of met.
het snijpunt van de twee draden samenvalt. Neemt dan vervolgens de spiegel den stand a' b' aan, dan zal men het punt
q van de schaal de zooeven genoemde plaats zien innemen.
Staat de schaal loodrecht op de lijn 0 p, dan kan men uit den
afstand p q, d. w. z. uit het verschil van de standen die d~
kruisdraad achtereenvolgens op de schaal heeft, en uit de lengte
van 0 p den hoek p 0 q berekenen. De helft daarvan is de
hoek N 0 p waarover de spiegel gedraaid is. Kleine draaiingen

kunnen evenredig geacht worden aan de verplaatsingen over
schaal die zij teweegbrengen.

d~

Natuurlijk moet de kijker een weinig hellen ten einde op.
het spiegelbeeld van de daaronder geplaatste schaal gericht
t\l zijn.
Bij deze methode kan slechts één persoon de verplaatsing
waarnemen en zij wordt daarom de subjectieve spiegelaflezing
genoemd. Wil rnen de draaiing voor een aantal personen gelUktijdig zichtbaar maken, dan bezigt men een hollen spiegel,
en plaq,tst daar tegenover een lichtgevend voorwerp (b.v. een
spleet met een vlam daarachter), benevens een verdeelde
schaal. Men kan dit zoo inrichten, dat de spiegel een beeld
van het verlichte voorwerp op de schaal vormt, en een draaiing
van den spiegel heef!:. dan een verplaatsing van dit beeld ten·
gevolge (objectieve spiegelaflezing).
Ook met een vlakken spiegel en een lens tusschen dezen
en het verlichte voorwerp kan dit bereikt worden.
Eenige overeenkomst met de spiegelaflezing heéft de methode dieLISSAJous heeft gebezigd voor het optisch onderzoek der trillingen van
stemvorken. Aan het uiteinde van een der l.Jeenen bevestigde hij een
spiegeltje, waardoor de van een lichtgevend punt afkomstige stralen
naar een kijker teruggekaatst werden. Stond de stemvork stil, dan werd,
een scherp beeld van het lichtpunt waargenomen, maar zoodra de stemvork werd aangeslagen ging dit beeld in een lichtlijn over, het gevolg
van de richtingsverandering die het been van de stemvork en daarmee
de spiegel ondergaat.
Wordt n.u de proèf in zooverre gewijzigd dat de lichtstralen, na deterugkaatsing door het eerste spiegeltje, op een tweede vallen, dat op
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dezelfde wijze aan een andere stemvork is bevestigd, en daarna in den
kijker, dan hijgt het lichtbeeld dat men waarneemt, twee bewegingen
te gelijk, en aan de stemvorken kan zoodanige stand worden gegeven,
dat die in onderling loodrechte richtingen plaats hebben. Menkrijgt dan,
als er tusschen de trillingsgetallen een eenvoudigè verhouding bestaa'4
de jn §919 be~proken figuren te zien.
§ 372. Lichtsterkte van ile beelden bij optische instrumen:ie1l. Bij de .
bespreking van dit onderwerp zullen wijonderstellen dat de stoffen door
welke de lichtstralen gaan, volkomen doorschijnend zijn, en zullen wij
afzien van de terugkaatsing die een deel van het licht aan elk van de
brekende oppervlakken ondervindt. Wij zullen verder het geval onderscheiden dat een lichtpunt, waarvan de schijnbar~ grootte onmerkbaar
klein is, wordt waargenomen,·en hetgeval dat het beschouwde voorwerp
een zekere uitgestrektheid heeft.
a. Wij beschouwen vooreerst het geval van een kijker en merken op
dat de lichtstralen die· in het objeelief vallen, op de plaats van de uittredingspupil (§ 368) het meest samengedrongen zijn en dat men dus
het meest kans heeft dat al die stralen, of een zoo groot mogelijk gedeelte ervan het netvlies bereiken, wanneer de pupil van het oog zich
in het vlak van de uittredingspupil bevindt. Dezen stand, waarbij de
grootste helderheid kan verwacht worden, zullen wij onderst'ellen.
Is het instrument op een vaste ster gericht, dan ontstaat, wanneer
althans het instrument en het oog zonder fouten zijn, een enkel beeldpunt op het netvlies. Is nu de uittredingspupil kleiner dan de.pupil van
het oog, dan kan al het licht dat in het objectief valt, het netvlies bereiken. De hoeveelheid licht die tot de beeldvorming bijdraagt, staat dan
tot die, welke het ongewapende oog van de ster zou ontvangen, als het.
oppervlak van de objectiefopening tot dat der pupil van het oog.
Anders is de zaak, wanneer de uittredingspupil de pupil van het oog
in grootte overtreft. Evenals de eerste in zijn geheel geconj~rd is
met de geheele objectiefopening (§,368), is dan het deel ervan dat door
de pupil van het oog wordt ingenomen, geconjugeerd met een deel van
die opening en alleen het binnen dat deel invallende licht zal in het oog
komen. Is V de lineaire vergrooting van den kijker, dan is V ook de
verhouding tusschen een afmeting in de opening van het objectief en
de daarmee gelijkstandige in de uittredingspupil; derhalve zal nu de
hoeveelheid licht die tot het netvlies doordringt, V2 maal zoo groot zijn
als bij de waarneming met het ongewapende oog.
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b. Heeft het voorwerp een zekere uitgebreidheid -gemakshalve onw
derstellen wij dat het een licJ:ltgevende schijf, loodrecht op de gezichtslijn
is - dan moet men niet alleen op de geheele hoeveelheid lieht letten,
die bij de vorming van het netvliesbeeld werkzaam is, maar ook op de
grootte van het oppervlak waarover dit licht verspreid wordt. De hoe-

veelheid licht die het netvlies per eenhP-id van oppervlak ontvangt,
bepaalt de "helderheid" van het beeld.
Vooreerst kan men nu bewijzen dat bij het ;;.,ten met het bloote oog
de helderheid van het beeld onafhankelijk is van den afstand waarop
zich de lichtgevende schijf bevindt, althans wanneer elk punt van de
schijf naar alle zijden lir,ht uitstraalt, of dit ten min~te genoegzaam doet
üm de g~heele pupil van het oog met stralen te vullen. Plaatst men nl.
eerst de schijf op een afstand d, dan worden van een van zijn punten
-die stralen in het oog toegelaten, welke binnen een kegel met dat punt
tot top en de pupil van het oog tot grondvlak liggen. Gaat men vervolgens terug tot een afstand 2 d, dan komt het oog op een plaats waar
de doorsnede van dezen kegel 4 maal zoo groot is als het oppervlak van
de pupil; 4 maal minder licht dan zoo even zal rlus in het oog worden
opgenomen, en daar deze redeneering voor elk punt van de schijf doorgaat, geldt de uitkomst ook voor de totale hoeveelheid licht die het netvlies treft. Maar bij de verwijdering van het oog zijn de afmetingen van
het netvliesbeeld 2 maal en is dus het oppervlak ervan 4 maal kleiner
geworden (§ 361); men heeft derhalve 4 maal minder licht over een in
.dezelfde verhouding kleiner oppervlak, zoodat de helderheid van het beeld
niet is veranderd.
Een dergelijke redeneering kan worden toegepast op het heeld dat
-door een kijker van een verwijderd lichtschijfje wordt ontworpen. Van
d~ geheele hoeveelheid licht geldt dan nog het onder a gezegde. Deze
is dus, bij genoegzame grootte van de uittredingspupil, V2 maal zoo·
groot als bij waarneming met het ongewapende oog. Maar het beeld op
het netvlies is V2 maal zoo groot als bij de waarneming met het bloote
.oog en men vindt nu d.at de helderheid van het beeld door het gebruik
1.•an den kijker niet veranderd wordt, wanneer nog steeds elk punt
van het voorwerp de geheele pupil van het oog met stralen.vult, maar
.dat zij kleiner wordt zoodra dit niet meer het geval is.
Deze uitkomst geldt voor elk optissh instrument. Nam men met een
mikroskoop een lichtgevend schijfje waar, dan zou men dit met dezelfde
helderheid als met het bloote oog zien, du~ met een helderheid, die niet
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van de vergrooting afhangt, als maar elk!"c stralenkegel de geheelepupil
van het oog in beslag neemt.
Het bewijs kan uit de stelling van § 3_55 worden afgeleid. Laat thans h 1
een der afmetingen van het voorwerp zijn, dat wij onderstellen dat in de lucht
geplaatst is, en h2 de overeenkomstige afmeting van het virtueele beeld, dat
evenéens in de lucht ligt. Beschouwen wij twee stralen P en Q, die, van
eenzelfde punt van het voorwerp uitgaande, ten slotte de uiteinden eèner middellijn van de pupil van het oog be1·eiken; zij Et de- hoek dien deze stralen
bij het voorwerp, en E2 die, welken zij bij het virtueele beeld met ell\aar lvt>rmen. Daar de helde1·heid bij de waarneming met het bloote oog onafhankelijk
is van den afstand waarop men van het voorwerp verwijderd is, zullen wij
onderstellen dat die afstand even groot is als die, waarop het virtueele beeld
van het oog ligt.
Het oog zou dan van een punt van het voorwerp een lichtkegel ontvangen
met den tophoek E2, terwijl het, door het miktoskoop ziende, de stralen
ontvangt, die binnen een kegel met den tophoek E1 van het voorwerp zijn
uitgegaan. Zijn heide hoeken klein, dan mag men voorde vet•houding van de
2

geheele hoeveelheid licht in de beide gevallen stellen E22 • Maar de oppervlakken
Et

van de netvliesbe.eldjes, die zonder en met het mikroskoop gevormd worden, staan tot elkaar als h 12 en h 22; de helderheden dus in de verhouding
h 2 2 E22: ht2 E12, Zij zijn derhalve even groot, daal: h 1 E1 h 2 E2 is.

=

Intusschen kan bij een sterk vergrootend m{kroskoop alleen dan de
·van een lichtpunt in het instrument gezonden stralenkegel ten slotte
de geheele pupil van het oog vullen, wanneer hij aan het lichtpunt
zelf een grooten tophoek heeft. Die tophoek wordt de "opening" van
het objectief genoemd. Hij klimt bij instrumenten met sterke vergrooting
zelfs tot boven 100°; was hij kleiner, dan zou men een lichtgevend
schijfje, zooals boven bedoeld werd, met een mindere helderheid waarnemen, dan wanneer men er rechtstreeh naar zag. Men kan bij een
mikroskoop dezen grooten tophoek bezigen door als eerste lens van het
objectief een half bolvormige lens te nemen. Een andere niet minder
gewichtige reden waarom zulke groote openingen worden gebezigd,
zullen wij in het volgende hoofdstuk leeren kennen.
§ 373. Waarneming van doorschijnende voorwerpen met het mikroskoop. In werkelijkheid geven de voorwerpen die men met het mikroskoop beziet niet zelf licht, maar worden zij met behulp van vreemde
stralen, en wel in den regel bij doorvallend licht waargenomen. Zij worden
"zichtbaar" door de wijziging die zij in de lichtverdeeling in het gezichtsveld brengen, een wijziging die veelal aan een meerdei'e of mindere
doorschijnendbeid is te wijten, zoodat men dan ook de onderscheiding
der deelen van het voorwerp kan bevorderen door met behulp van ge-
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schikte kleurmiddelen plaatselijk een mindere doorschijnendbeid voor bepaalde lichtsoorten teweeg te brengen.
Intusschen worden veelal ook zoo goed als geheel dom·schijnende
voorwerpen waargenomen en wel tengevolge van de verandering die
zij door breking en terugkaatsing in den loop van de invallende stralen brengen.
Om dit met een enkel voorbeeld op te helderen, verbeelden wij ons
vooreerst dat, zooals bij de gebruikelijke wijze van waarnemen, beneden
het mikroskoop geplaatst zijn een verlichtingsspiegel, een horizontaal
voorwerpglaasje en een daaropgeplaatst dekglaasje, met niets anders tus-'
schen deze beide dan. een dun laagje van een doorschijnende vloeistof.
Laat het mikroskoop ingesteld zijn op een horizontaal vlak V in deze
laatste, zoodat dit vlak met het netvlies geconjugeerd is, en zij S het
kleine deel van V dat men met het instrument overziet.
Het vlakje S is nu tot op zekere hoogte te ve~gelijken met het lichtgevende schijfje dat wij in de vorige § onderstelden. Wel is het niet
zelf lichtgev4;lnd, mo.ar van ieder punt P ervan gaan naar het objectief
de stmlen die het van den verlichtingsspiegel ontvangt, en die ongestoord door het vlak heengaan. Er is echter één niet onbelangrijk punt
van verschil. Terwijl nl. elk punt van een lichtgevend voorwerp naar
alle zijden uitstraalt, gaan nu van P slechts stralen uit, die binnen den
kegel vallen, die, met P tot top, op den spiegel staat. Wij noemen dezen
kegel den "verlichtingskegel" en duiden hem door K aan; verder noemen wij K' den kegel die P tot top beeft en op het objectief staat.
Wij nemen aan dat deze laatste kegel zoo wijd is, dat wanneer hij geheel met stralen is gevuld, ook de geheele opening van de pupil van
het oog gevuld is, zoodat dan het vlak S even sterk verlicht wordt
gezien als bij rechtstreeksche waarneming (§ 372).
Dit geval zal zich nu klaarblijkelijk voordoen, wanneer, zooals wij ons
zullen voorstellen, de kegel K den kegel .X' geheel omvat.
Dan neemt men dus het vlak V met dezelfde helderheid waar a1s
wanneer de lenzen waren weggenomen. Verder kan men aantoonen
dat (wanneer men van de terugkaatsingen aan de oppervlakken van
doorschijnende li~hamen afzièt) de helderheid van het gezichtsveld ook
nog dezelfde blijft als' men, na de g.hl1>plaatjes met de vloeistoflaag
weggenomen tè hebben, rechtstreeks naar den verlichtingsspiegel ziet;
zelfs kan men zeggen (als men ook het lichtverlies bij de terugkaatsing
tegen dezen spiegel verwaarloost) dat de helderheid van het gezichtsveld
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even-groot~ is

qls ~ men het oog op den helderen hemel richt,
dien wij zullen onderstellen dat als lichtbron gebezigd wordt.
Stel nu dat alles weer op zijn plaats wordt gebracht en dat een klein~
doorschijnende bol in de vloeistof ligt, en wel met zijn middelpunt M
in het vlak S, zoodat het mikroskoop op dat middelpunt is ingesteld.
Wij zullen aannemen dat die bol een andêr lichtbrekend vermogen
heeft dan de vloeistof, hetzij grooter of kleiner (luchtbel), maar wij zullen van het deel der lichtstralen dat bij niet te groote invalshoeken door
zijn oppervlak wordt teruggekaatst, afzien. ])aar de stralen die naar bet
middelpunt gericht zijn, ongebroken doorgaan, komen van M 11f dezelfde
stralen in het mikroskoop als toen de bol er niet was, en men ziet dus
in M nog steeds de oorspronkelijke helderheid. Ook op eenigen afstand
van daar is dit het geval, maar nabij den omtrek van den cirkel volgens welken de bol doo1· het vlak S gesneden wordt, is de lichtsterkte
geringer en kan zij zelfs 0 worden. Om dit in te zien letten wij op
een punt Q van S dicht bij den cirkel en verbeelden ons voor een oogenblik dat binnen den bij dit punt behoorenden kegel K' stralen van het
objectief komen. Deze zouden nu bij bun doorgang door den bol tweemaal gebroken worden, naar de eene of de andere zijde; ook zouden zij,
wanneer men een luchtbel had, op de plaats waar zij den bol bereiken,
totaal teruggekaatst kunnen worden. Hoe dit zij, het is zeer goed mogelijk
dat stralen van dien van boven komenden kegel K' den bol in zoodanige
richting verlaten dat zij den verlichtingsspiegel niet bereiken. Is dit met
al de stralen van K' het geval, dan kan ook omgékeerd geen enkele
lichtstraal van den spiegel langs een van Q komeBde lijn in het objectief komen; dan zal men dus in Q in het geheel geen licht zien, terwijl
daar een verminderde helderheid zal worden waargenomen, zoo het bovengezegde niet van alle, maar toch van een:ige stralen van den kegel
K' geldt.
Het is gemakkelijk te begrijpen dat de lichtverdeeling in het gezichtsveld een ander.e wordt, wanneer men boven of oeneden het middelpunt
van den bol instelt. Hieromtrent merken wij nog op dat het voorwerp,
ten naaste bij als een lens werkende, een beeldje van de lichtbron geeft,
in een punt dat men het tweede hoofdbrandpunt kan noemen, en dat,
naar gelang van den brekingsindex van den bol en dien van de vloeistof,
hooget" of lager ligt. Stelt men op dat "hoofdbrandplUlt" in, dan ziet
men in het midden van het beeld een bijzonder groote lichtsterkte.
Door dergelijke beschouwingen, waarbij men somtijds ook moet letten
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op de terugkaatsing aan het oppervlak van het lichaam, kan men zich
eveneens van het voorkomen van voorwerpen van een andere gedaante
rekenschap geven. Ook kan men daardoor verklaren hoe het waargenomen beeld verandert al10 men den verlichtingskegel K smaller maakt of
de as daarvan zekeren hoek met den as van het mikroskoop laat maken.
§ 374. Spectroskoop. Een belangrijk optisch instrument is

de spectroskoop, het werktuig waarvan men zich bedient om
samengesteld licht (§ 340) in zijn bestanddeelen te ontleden. De .
inrichting ervan wordt in Fig. 325 in horizontale projectie voor·
gesteld. C is een collimator (§ 357) met verticale spleet, a b c
Fig. 325.
een driezijdig prisma van
flintglas, met de zijvlakken
v~rticaal, K een kijker.
Onderstellen wij vooreerst
dat een lichtbron die homogene stralen uitzendt op
eenigen afstand vóór de
spleet o is geplaatst. Door
het middelste punt van o
treedt dan een stralenkegel
binnen, die na breking door
de lens evenwUdig aan de
as van den collimator op het zijvlak ct b van het prisma valt
en aan het zijvlak b c weer, in de richting q t, te voorschijn
komt. Deze uittredende bundel wordt in het objectief van den
kijker opgevangen en, daar de stralen onderling evenwijdig
zijn gebleven, in een punt d van het focale vlak V vereenigd.
Met de lichtstralen die door de bovenste of de benedenste punten van de spleet zijn binnengedrongen, gebeurt iets dergelijks.
Uit die b.v., welke van den top der spleet afkomstig zijn,
ontstaat een bundel die iets naar beneden loopt. Zijn stralen
blijven dit doen na de breking door het prisma, maar z\j
hebben dan, althans op zeer weinig na, 1\jnen evenwijdig aan
q t tot horizontale projectie, zoodat zij ten slotte in een punt
van het vlak V beneden d worden vereenigd. Men krijgt dus
een verticale Zichtlijn, die niet anders is dan een beeld van de
spleet en inderdaad een breedte heeft, et•enreclig aan die van
deze laatste.
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Zendt de onderzochte lichtbron nog een tweede soort van
enkelvoudig licht uit, dan volgen de stralen daarvan, daar de

collimator van een achromatische lens voorzien is, tot aan
het prisma denzelfden weg als de zooeven beschouwde. Van
het vlak a b af slaan zij echter een andere richting in. Z\j
loopen b. v., wanneer zij een kleinere breekbaarheid hebben,
eerst in de richting p r en dan evenwijdig aan r s, zoodat zij
ten slotte in een ander punt e van het vlak V een beeld van
de spleet opleveren.
Zoo beantwoordt aan elke enkelvoudige lichtsoort een ander
beeld van de spleet in het vlak V; het lichtbeeld dat deze te
zamen vormen, wordt het spectrum genoemd. Het wordt bezien

door het oculair van den kijker; zullen daarb\j de beelden
scherp worden waargenomen, dan moet, daar de lichtstralen
die .een beeld zullen vormen, evenwijdig aan elkaar in het
objectief komen, de kijker op oneindigen afstand zijn ingesteld.
In de figuur stellen d en e de plaatsen in het vlak Y voor,
waar de stralen van twee verschillende lichtsoorten vereenigd
worden, voor zoover nl. die stralen door het midden van de
spleet zijn binnengedrongen. Heeft nu deze laatste een merkbare breedte, dan is hetzelfde met de twee beelden het geval,
waarvan dan d en e de middelste punten z\jn. Het is nu
duideltjk dat wanneer men met twee weinig van elkaar ver~
schillende lichtsoorten te doen heeft, en wanneer dus de afstand
d e klein is, de beide beelden · ten deele over elkaar zullen
vallen, zoodra de breedte van de spleet en dus die van de
beelden eenigszins aanmerkelijk wordt. Van daar, dat men, ten
einde het spectrum zoo zuiver mogelijk te maken, d. w. z. ten
einde zelfs lichtsoorten die weinig in breekbaarheid verschillen,
zoo min mogelijk met elkaar tf! vermengen, de spleet zeer nauw
moet maken.

Welk voorkomen het spectrum in verschillende gevallen
heeft, is gemakkel~jk aan te geven. Zendt de lichtbron maar
een beperkt aantal soorten enkelvoudig licht uit, dan neemt men
een even groot aantal lichte lijnen waar. Daarentegen ontstaatr
wanneer geen enkele lichtsoort ontbreekt, uit de aaneenschakeling
van de beelden der spleet een "doorloopend" kleurenband. Het
zonlicht geeft een spectrum met een groot aantal fijne donkere
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lij)'l.en, dze naar tien ontdekker de lijnen van

FRAUNHOFER

ge-

1Wemd worden en ons betvijzen dat even veel lichtsoorten ontbreken.

De voornaamste van deze 1\jnen worden met de reeds in § 340
Qpgegeven letters aangeduid.
Daar bij een bepaalden speetroskoop iederé lichtsoort zijn
aangewezen plaats in het kleurenbeeld heeft, is het van belang, die· plaats te kunnen bepalen. Daartoe zou een oculairmikrometer kunnen dienen. Dikwijls echter vindt men een
op glas gephotographeerde schaalverdeeling -- met doorschij·
nende deelstrepen - aangebracht aan het uiteinde h k van
een buis A, die aan het andere einde een lens draagt. De
schaal, die cloor een da-arvoor geplaatste vlam verlicht wordt,
bevindt zich in het hoofdbrandpunt van deze lens, en de
lichtstralen die uit de lens komen, worden door het zijvlak
b c van het prisma zoo teruggekaatst, dat . zij in den kijker
-vallen. In het hoofdbrandpunt van het objectief wordt dan
oon beeld van de schaal gevormd.
De stralen b.v., die van het punt h der schaal uitgaan,
bereiken het prisma in een richting u q, evenwijdig aan de
lijn die h met het optisch _middelpunt van de lens verbindt.
Worden zij dan door b c in de richting van q t teruggekaatst,
dan vereenigen zij zich ten slotte in d, terwijl in e de stralen
samenkomen, die van een punt rechts van h, b.v. van k,
zijn uitgegaan.
§ 375. Meting van brekingsindices. Wanneer het prisma
en de kijker, onafhankelijk van elkaar, om een verticale as
kunnen gedraaid worden en de hoeken waarover dit gedaan
wordt, op een verdeelden cirkel kunnen worden afgelezen,
terwijl bovendien de kijker van een draadkruis is voorzien,
gaat de speetroskoop over in een spectrometer, en kunnen de

brekingsindices van het pris-ma er mee gemeten worden.
Daartoe moet in de eerste plaats de "brekende hoek" van
het prisma, d. w. z. de hoek tusschen de vlakken a b en b c
worden bepaald. Men plaatst te dien einde het prisma en den
kijker zoo, dat de stralen die uit den collimator komen, na
terugkaatsing buiten op het zijvlak a b, in den kijker vallen
en daar een beeld van de spleet geven, waarvan het midden
met het snijpunt van de kruisdraden samenvalt. Terwijl men
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den kUker laat staan, draait men vervolgens het prisma zoover
tot hetzelfde weer wordt gezien, maar nu· door terugkaatsing
Dp het vlak b c. Daar dan dit laatste de richting heeft gekregen, die zooeven a b had, is de hoek waarover het prisma
gedraaid is, het supplement van den brekenden hoek.
Men kan nu het prisma en den kijker zoo stellen dat de
lichtstralen - die wij onderstellen zullen, dat enkelvoudig
zijn - op de in Fig. 325 voorgestelde wijze in den kijker
vallen, en men zou dan kunnen trachten de hoeken te meten,
waaronder zij het eene zijvlak van het prisma bereiken en
het andere verlaten. Er bestaat intusschen een kunstgreep,
waardoor men alles kan terugbrengen tot de meting van nog
één hoek, behalve dien van het prisma.
Stel nL, dat men, bij een stand als den in Fig. 325 afgebeelden, in den kUker het beeld van de spleet duidelijk ziet,
en dat men dan het prisma naar de eene of de andere zUde
draait. Men merkt dan op dat het beeld zich in het gezichtsveld verplaatst, een gevolg . hiervan, dat de richting waarin
de lichtstralen uit b c komen, tegelUk met den stand van het
prisma, verandert. Men draait het prisma nu zoo, dat het
beeld zich naar die zijde verschuift, waar men den brekenden
kant heeft, d. w. z. in het vlak V in de richting van d naar e;
dan krijgt men standen, waarbij de uittredende stralen een
hoe langer hoe kleineren hoek maken met het verlengde van
de invallende stralen. Deze hoek, dien men de deviatie noemt,
èaalt echter niet beneden een zeker bedrag, want wanneer
men het prisma in de zoo even genoemde richting steeds
verder draait, ziet men het lichtbeeld na eenigen tijd terugkeeren.
Men stelt nu het prisma vast in dien stand, waarin de
lichtlijn zooveel mogelijk naar de zijde van e gezien wordt,
en richt dan den kijker zoo, dat het midden van het beeld
der spleet samenvalt met het snijpunt der kruisdraden. Na
den stand van den kijker afgelezen te hebben, verwijdert men
het prisma en stelt den kijker in het verlengde van den collimator, zoodat het midden van de lièhtl~jn weer op het snijpunt van de draden gezien wordt. De hoek D dien de kijker
dan met zijn vorigen stand maakt, is het minimum der deviatie;
hiL
W
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hieruit, in verband met den brek(}nden hoek A, kan de brekingsindex n bepaald worden.
Men heeft nl. bewezen dat, wanneer het minimum van
deviatie bereikt is, de stralen in het prisma gelijke hoeken
met de twee brekende vlakken vormen; dit aannemende zal
men vinden
sint (A+ D)
sm-§-A

n=---7-.-~

(25}

Zij I de invalshoek waarbij de straal in het prisma gelijke hoeken met de
twee vlakken maakt; de hoek van breking aan het tweede zijvlak is dan ook
I en de deviatie wordt D = 2 I-A. Is, bij een anderen stand van het prisma.
de eerste invalshoek J + e, dan is de laatste brekingshoek kleiner geworden.
b.v. I - E', en de deviatie is D' = 2 I - A + e - e'. Me'l ziet nu gemakkelijk dat, wanneer omgekeerd de invallende stt·aal met de normaal op het voorvlak tien hoek I-s' maakt, de straal onder een hoek I+ E met de normaal
op het achtervlak uittt·eedt, zoodat ook dan de deviatie de waarde D' verkrijgt.
Derhalve, als de invalshoek eerst > I is (nl. I+ e), vervolgens= I en eindelijk <I wordt (nl. I-e') , keert dezelfde deviatie D' weer terug. Daarmede
is het omkeeren der beweging van het lichtbeeld verklaard.
Om aan te to011en dat D een minimum, en niet een maximum, van de
deviatie is, zou men nog moeten bewijzen dat e > s' is.

Men kan de beschreven waarneming en ook doen met zonlicht, door nl. den kijker op een der lijnen van FRAUNHOFER.
in te stellen, nadat voor deze het minimum van deviatie is.
opgezocht. Op deze wijze kan men den brekingsindex juist
voor die stralen bepalen, die in het zonlicht ontbreken.
Een andere methode voor het meten van brekingsindices berust ophet bepalen van den grenshoek hij
Fig. 326.
den overgang van licht van de te
onderzoeken stof in een optisch
dichtere (§ 343). Bij den refractometer van PuLFRICH bevindt zich
de stof waarvan de brekingsindex
bepaald zal worden boven het.
vlak A B (Fig. 326) van een
rechthoekig glasblok AB C. Een
van links komende lichtbundel valt.
bijna evenwijdig aan dit vlak daarop in. De stralen zullen dan aan A B breking ondergaan en in het.
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ghts uittreden onder hoeken die kleiner zijn ~an g, de grenshoek
bij den overgang in omgekeerde richting.
Deze gebroken stralen treffen dan het. vlak B C onder een hoek die
grooter is dan r = 90° ~ g, en treden ten slotte uit onder hoeken die
grooter zijn dan de hoek i, welke bepaald wordt door
sin i=N sin r,
waarin N de brekingsindex van het glas is.
Is L de objectieflens van een kijker~ dan zal het gezichtsveld daarvan
uit een donker en een helder verlicht deel bestaan, die, als men met
monochromatisch licht werkt, met eeu scherpe lijn aan elkaar grenzen.
Door den kijker op deze lijn te richten kan men den hoek i meten en
daaruit den brekingsindex n van de te onderzoeken stof afleiden als N
bekend is. Immers, wij hebben
.
n
smg= N

(§§ 343 en 344), waaruit is af te leiden
n=

V

N2- sin2 i.

TWAALFDE HOOFDSTUK.

WEZEN VAN HET LICHT.

§ 376. Voortplantingssnelheid van het licht. Terwijl voor- .

heen alleen sterrenkundige waarnemingen de snelheid hadden
doen kennen, waarmee het licht zich voortplant, is het in
de laatste eeuw aan eenige natuurkundigen gelukt, deze belangrijke grootheid ook uit proeven op aardsche afstanden af
te leiden. Een der wegen die men met dit doel heeft ingeslagen, komt in hoofdtrekken op het volgende neer.
De stralen die van een verlichte spleet L (Fig. 327) uitgaan,
vallen op een verticalen vlakken spiegel S,
Fig. 327.
die om een verticale as A (het vlak van de
c
figuur staat horizontaal) kan wentelen. Bij
een geschikten stand van den spiegel worden
de stralen in de richting A 0 teruggekaatst
naar een ver verwijderden vasten spiegel; zij
L
gaan daarbij door een lens P, die een beeld
p
van L in het oppervlak van den spiegel ont~
werpt. Staat deze laatste nu zoo, dat hij de
lichtstralen naar de lens P doet terugkeeren,
dan zullen zij, wanneer S in den boven
bedoelden stand is vastgehoud-en, ten slotte
weer in L vereenigd worden, iets dat men
door een of anderen kunstgreep werkelijk
kan waarnemen. Is dit bij een zekeren stand van S gelukt,
dan kan het ook nog plaats hebben bij standen die van den
eersten maar weinig verschillen; wel is waar verplaatst zich,
wanneer S een andere richting krijgt, het beeld van de spleet
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dat door de lens gevormd wordt, maar, zoo lang dat beeld op
den vasten spiegel bl\jft, kan het licht naar L terugkeeren,
ten minste voor zoover de vaste spiegel de stralen naar de
lens terugkaatst. Dit zou met alle stralen hBt geval zijLt, wanneer steeds de as van den liGhtkegel die van P uitgaat, loodrecht op het oppervlak van den vasten spiegel stond, onver·
schillig welk punt daarvan werd getroffen; de vaste spiegel
moet dus hol zijn en zijn krommingsmiddelpunt in P of in de
nabijheid van P hebben.
Onderstellen wij nu dat de spiegel S voortdurend in de
richting van de pijl wordt rondgedraaid. Gebeurt dit langzaam,
dan wordt het beeld waarvan boven i>prake was, slechts van
tijd tot tiJd gezien, daar m-eestal de door S teruggekaatsté
stralen niet op den vasten spiegel valleLt. Wordt het aantal
omwentelingen in de seconde grooter dan 10, dan neemt men
het beeld aanhoudend waar, omdat de indruk dien het telkens
op het netvlies maakt, o:q.geveer 0,1 seconde voortduurt, en
vergrout men nu de snelheid van wenteling meer en meer, dan
wordt bij een genoegzamen afstand tusschen de twee spiegels het
beeld niet meer in L, maar op eenigen afstand daarvan, b. v.
in L', gevormd. Deze verplaatsing is hieraan te wijten dat het
licht een merkbaren tijd noodig heeft om van S naar den vasten
spiegel en weer terug te gaan; de terugkeerende bundel vindt
dus den spiegel S niet meer in den stand waarin h\j eerst
de stralen reflecteerde.
Meet men de verplaatsing van het lichtbeeld, dan kan men
daaruit afleiden, over welken hoek S gedraaid is gedurende
den heen- en weergang van den lichtstraal. Wordt ook de
omwentelingssnelheid gemeten en de afstand van de spiegels,
dan heeft men de noodige gegevens om de voortplantingssnelheid te berekenen.
Bij een der proeven van den Amerikaansehen natuurkundige
MICHELSON was oe laatstgenoemde afstand 62450 cm en werd
bij 25'?,9 omwentelingen in de seconde het beeld over een
afstand van 13,77 cm verplaatst. Met behulp van den afstand
van de spleet tot den d~aaienden spiegel (1020 cm) vindt men
hieruit voor den hoek LAL' in boogmaat 0,01350 (2785 sec.).
De draaiingshoek van den spiegel was de helft hiervan
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0,006750 en de voortplantingssnelheid van het licht is dus
2;

0~6~55'6 9 X 2 X 62450 = 299,8 X 10

8

cm per sec.

'
De overeenstemming tusschen de verschillende uitkomsten van
MrcHELSON en tusschen zijn getallen en die van andere waarnemers is zoo groot, dat het cijfer 8 kan gerekend worden,
hoogstens een eenheid fout te zijn.
Het verdient nog vermelding dat, op gronden diB l'àter zullen
worden meegedeeld, de voortplantingssnelheid in een luchtledige ruimte iets grooter moet worden gesteld dan in de lucht
en wel 88 X 105 cm grooter.
Eindel\ik is uit de waarnemingen gebleken dat verschillend,
gekleurde lichtstralen in het luchtledige volkomen, en in de
lucht op zoo weinig na dezelfde voortplantingssnelheid hebben,
dat wij van de verschillen kunnen afzien.
Met een rond getal kan men voor de voortplantingssnelheid
van het licht stellen 3 X 10 10 cm per seconde.
§ 377. Lichttrillingen. Interferentieversch~jnselen. \Vat is
het nu, dat zich van de lichtgevende voorwerpen uit met zoo
groote snelheid voortspoedt? Op deze vraag werd door onzen
landgenoot CHRISTrAAN HuYGENS (1629-1695) een antwoord
gegeven, dat, door latere natuurkundigen verder uitgewerkt,
gebleken is van alle bekende lichtverschijnselen rekenschap
te geven, zoodat aan de juistheid ervan niet meer kan worden
getwijfeld.
Wij weten thans met zekerheid dat, zooals HuYGENS aannam, het licht bestaat in m;enwichtsverstoringen, die zich van een

lichtbron uit in de omringende middenstof voortplanten, op een
dergelijke wijze als zich golfbergen en dalen over een watervlak,
of verdichtingen en verdunningen in een luchtmassa kunnen
Jort9ewegen; bovendien weten wij dat deze evenwichtsverstoringen
bij afwi88eling de eene en de andere richting hebben.
Het bewijs voor deze beweringen wordt geleverd door de

interferentiever8chijn8elen. Evenals nl. de evenwichtsverstoringen
die van een geluidgevend lichaam uit langs twee verschilfende
wegen eenzelfde punt bereiken, elkaar naar gelang van omstandigheden versterken of verzwakken (§ 333), kan door de
samenwerking van twee van eenzelfde punt afkomstige licht-
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stralen soms helderder licht en soms duisternis ontstaan. Ter
verklaring van deze verschijnselen blijkt het noodig aan te
nemen dat op eenzelfde oogenblik langs elken lichtstraal tegengestelde toestanden elkaar bij afwisseling opvolgen. De voortplanting brengt mee dat de toestanden die op hetzelfde t~jdstip
in de verschillende punten van een straal voorkomen, alle
achtereenvolgens eenzeifde punt daarvan bereiken; op elke

plaats rr.oet dus ook een aanhoudende afwisseling bestaan van
aan elkaar tegengestelde toestanden. M.a.w., wij moeten ons
voorstellen dat op den weg van den lichtstraal bewegelijke deeltjes
gevonden word(;f1,, die uit den evenwichtsstand, dien zij zouden
innemen als er geen licht was, nu in de eene, dan in de andere
richting verplaatst worden, die dus "trillingen" uitvoeren.
In de theorie der lichttrillingen (vibratie- of undulatietheorie)
worden de termen trillingstijd en golflengte in dezelfde beteekenis gebruikt, die wij vroeger leerden kennen. Qp een bepaald punt keert na een trillingstijd een evenwichtsverstoring
van dezelfde richting, of van dezelfde phase, terug, maar is
de phase op twee tijdstippen die een oneven aantal halve trillingstijden uiteenliggen, tegengesteld. Daarentegen wordt op
Benzelfde oogenblik langs een lichtstraal weer dezelfde phase
aangetroffen, telkens wanneer men over een afstand van een
golflengte verder gaat, terwijl punten die een halve golflengte
uiteenliggen tegengestelde evenwichtsverstoringen hebben. Dat
<1aarbij tusschen de golflengte ;.., den trillingstijd T, het aantal
trillingen per seconde N en de voortplantingssnelheid v weer
de betrekkingen
'}.=VT,

V

. À =N

.

•

.

•

•

•

(1)

bestaan. behoeft, na het in het tiende hoofdstuk besprokene,
geen betoog.
§ 378. Spiegelproef van Fresnel. Op een zeer eenvoudig
{!enkbeeld berust de volgende proef van FRESKEL (1788-1827 ).
Twee spiegels 0 A en 0 B (Fig. 328), loodrecht op het vlak
van de teekening, raken elkaar met de randen 0 aan; hun
spiegelende zijden maken een hoek van bijna 180° met elkander.
Daartegenover is een lichtpunt L (eigenl~ik een lichtlijn loodrecht op het vlak van de figuur) geplaatst, waarvan wij
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vooreerst zullen aannemen dat het homogene stralen uitzendt.
Op een scherm V worden de teruggekaatste stralen opgevan~
gen. Met behulp van de beelden L 1 en L 2 kan men, zooals
dat in de figuur is gedaan, de uiterste stralen aangeven, die
door elken spiegel gereflecFig. 328.
tem·d worden; het blijkt dan
dat een zekere uitgestrektheid a b van het scherm door
tusschenkomst ~oowel van
0 A als van 0 B licht ontvangt. Elk punt p binnen
a b wordt door twee stralen
getroffen, waarvan men den
loop gemakkelijk kan con"
strueeren en waarvan men
kan aantooneri, dat de wegen
die zij van L af hebben afgelegd, gelUk zijn aan de
rechte lijnen L 1 p en L 2 p .
Door L 1 L 2 loodrecht midden door te deelen bepaalt
men nu vooreerst een punt
c van het scherm, waarin
twee stralen samenkoment
die gelijke wegen hebben doorloopen; in dat punt komen derhalve trillingen van dezelfde phase bijeen, die elkaar versterken, en men neemt er licht waar. Rechts van c over het
scherm voortgaande, bereikt men echter een punt c1 , dat zoo
ligt, dat zijn afstanden tot L 1 en L 2 een halve golflengte ver·
schillen. Van de twee evenwichtsverstoringen die dit punt
ontvangt, is dus de eene een halven trillingstijd vroeger van
het lichtpunt vertrokken dan de andere, zoodat zij, wegens
de tegengestelde phasen, samen duisternis moeten geven. In
een punt c2 , nog iets verder van c verwijderd, en wel zoover,
dat het verschi1 van L 1 c2 en L 2 c2 een volle golflengte is, zal
men op nieuw versterking van het licht waarnemen, en ligt
c3 zoo, dat L 1 c3 - L 2 c3 = 3/ 2 ;.. is, dan bestaat in c3 weer
duisternis. Deze redeneering voortzettende en ook op punten
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links van c toepassende, ziet men in dat aan ween>zijden van
c een afwisseling van licht en donker gevonden wordt, en wel
van lichte en donkere banden loodrecht op het vlak van de
figuur, omdat dezelfde beschouwing ook kan worden toegepast
op een vlak dat evenwijdig aan het vlak van de teekening,
maar iets hoog-er of lager, de spiegels en de lichtlijn doorsnijdt.
FRESNEL ving het "interferentiebeeld" niet op een scherm
op, maar plaatste, met weglating daarvan, op eenigen afstand
achter het vlak V een loupe. Bij een bepaalden accommodatietoestand van het oog kr~jgt men dan op het netvlies e~n
beeld van de lichtverdeeling die in het vlak bestaat. Bovendien kan men, wanneer de loupe door een mikrometerschroef
in de richting ba verplaatst kan worden, een vast met het
instrument verbonden fijnen draad, die eveneens duidelijk ge·
zien wordt, achtereenvolgens met de verschillende donkere
banden doen samenvallen en daaruit afleiden hoe groot b.v.
de afstand c c1 is. Is deze gemeten en is ook de relatieve stand
van de spiegels, het vlak V en de lichtlijn, dus ook van L 1 ·
en L 2 bekend, dan kan men tot de lengte van L 1 c1 en L 2 C1
besluiten en dus ook de golflengte J. lee;ren kennen.
Doet men de proef met natriumlicht, dan vindt men ongeveer J.. = 0,00006 cm; uit deze kleine waarde kan men alleiden hoe noodig het is de punten .L1 en L 2 zeer dicht bij
elkaar te brengen, en dus de spiegels bijna in elkaars verlengde te plaatsen. Naarmate nl. de afstand L 1 L 2 gr(>oter
wordt, behoeft men van c uit minder zijwaarts te gaan om
reeds een verschil van een halve golflengte tusschen de afstanden tot de twee lichtbeeld'en te krijgen. Het geheele interferentieverschijnsel wordt dientengevolge bij een eenigszins
aanmerkelijke lengte van L 1 L 2 zoo ineengedrongen, dat het
aan de waarneming ontsnapt.
Wij moeten eindelijk nog opmerken dat in werkelijkheid de verschijnselen iets ingewikkelder zijn dan wij het hebbP-n voorgesteld. Wij hebben
nl. aangenomen dat elke spiegel op zich zelf geen andere werking op
het invallende licht uitoefent dan dat hij de stralen volgens de gewone
wetten terugkaatst; dit zou klaarblijkl)lijk ten gevolge hebben dat elke
spiegel een zeker deel van het vlak V gelijkmatig verlichtte.
In werkelijkheid neemt men, om een reden die later vermeld zal wor-
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den, als er maar één spiegel is, in het bedoelde deel van het vlak afwisselingen van licht en donker waar. Men kan nu echter de omstandigheden zoo kiezen dat deze afwisselingen beperkt blijven tot de randen
van het verlichte veld en dat er in de nab\jhei!l van c, op de plaatsen
c, c1, c~, ... . , die wij beschouwd hebben, een gelijkmatige verlichting
bestaat, zoowel wanneer men den eersten als wanneer men den tweeden
spiegel wegneemt; dan gelden de boven meegedeelde beschouwingen.
§ 379. Lichtaether. Wel is nu door de beschreven verschijn-

-selen en andere dergelijke het bestaan van de Jichttrillingen
bewez.en, maar de aard van hetgeen in beweging verkeert, is
ons daarmee nog niet bekend geworden.
Aan het slot van het achttiende hoofdstuk zullen wij op deze
vraag terugkomen. Thans merken wij op dat het, aangezien het

licht zich ook door een luchtledige ruimte voortplant, voor de hand
Zigt, aan te nemen dat er in deze een middenstof aanwezig is,
in welke de trillingen plaats hebben. Er bestaan zelfs gronden
om aan te nemen dat dit medium, dat men "Zichtaether" ge·
-noemd heeft, ook in de ruimten tusschen de molekulen van de
gewone lichamen voorkomt. De optische eigenschappen van een
.gas gaan nl. bij voortdurende verqunning geleidelijk over in
-die van de luchtledige ruimte. Dit is zeer goed begrijpelijk,
als men aanneemt dat tusschen de molekulen van het gas
hetzelfde medium aanwezig is, dat de luchtledige ruimte vult;
de lichtbeweging kan dan nog voor een groot deel in dat
medium plaats hebben en, al oefenen de gasmolekulen mede
een invloed op de verschijnselen uit, die invloed zal b~j ver·
mindering van de dichtheid kleiner en kleiner worden.
Wat verder de vaste lichamen en de vloeistoffen betreft,
deze hebben wel is waar tegenover het licht eigenschappen
die aanmerkelijk van die der gassen verschillen - met name
een grooteren brekingsindex - maar de w~jze waarop de brekingsindex verander t wanneer een lkhaam uit den vasten in
den vloeibaren en den dampvormigen toestand overgaat, geeft
.geen steun aan de meening dat de aether in den een en aggregaattoestand niet en in den anderen wel bij de voortplanting van
het licht zou betrokken zijn.
Het zou ons te ver voeren, hier in bespiegelingen over dezen
alles doordringenden aether te treden. Slechts op één eigenschap
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kunnen wij nog w~izen, die trouwens met het zooeven be~·
sprokene in verband staat, op de gemakkelijkheid nl., waarmee
deze middenstof zich door alle lichamen beweegt. Wanneer
men een barometer doet hellen, zoodat het kwik de buis geheel vult, dan moet de aether die eerst in de luchtledige
ruimte boven het kwik aanwezig was, Of door het metaal, Of
door het glas een uitweg hebben gevonden (tenzij dan dat hij
tusschen het kwik en het glas ontsnapt was). Een dergelijke
opmerking geldt voor het geval dat men de zijwanden van
een gesloten luchtledige metalen doos naar binnen drukt.
Overwegingen van dezen aard zijn wel geschikt om te doen
zien dat de aether in elk geval :;;eer verschillend is van alle
gewone materie ("ponderabele" materie). Zij hebben in den
laatsten tijd verschillende natuurkundigen er toe geleid bij de
voortplanting van het licht in de luchtledige ruimte niet meer
te denken aan iets dat nog eenigermate met de materie zou
kunnen worden vergeleken, en het woord "aether" door" vacuum"
te vervangen.
Afgezien van de vragen die zich hier voordoen, kan men
datgene, wat men omtrent de lichttrillingen uit de waarnemingen heeft afgeleid, vrij volledig achten. Zelfs heeft men, zooals
ons zal blijken, de vraag of de trillingen in de richting van
den lichtstraal plaats hebben, of een hoek daarmee maken,
tot oplossing kunnen brengen. Zonder hierop vooruit te loopen
willen wij nu opmerken dat de verklaring van de interferentieverschijnselen onafhankelijk is van elke bijzondere opvatting
omtrent de trillingsrichting. J\.fen zou hoogstens kunnen meenen
dat, wanneer de trillingen in Fig. 328 in de richting van de
stralen of loodrecht daarop in het vlak van de figuur plaats
hebben, een volkomen uitdooving in c1 onmogelijk zou zijn,
aangezien de twee verplaatsingen die een bewegelijk deeltje
b1} dat punt ontvangt, dan niet lijnrecht tegengesteld zouden
zijn. Maar de hoek waaronder de interfereerende stralen elkaar
ontmoeten, is in elk geval zoo klein, dat de '.Vegens deze omstandigheid overblijvende lichtsterkte toch aan de waarneming
zou ontsnappen.
§ 380. Onderscheid tusschen stralen van verschillende
kleur. Neemt men de proef van FRESNEL achtereenvolgens
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met verschillend gekleurd lieht; maar steeds met enkelvoudige
stralen, dan woroen de lichte en donkere banden in het inrerferèntiebeèld telkens 'Op andere afstanden van elkaar gevonden.
De afstanden zijn het grootst, als men met rood, en het
kleinst, a.).s men me.t violet licht werkt, terwijl zij voor de
tusschenliggende kleuren van het spootrum ook tusschenliggende
waarden aannemen. Daaruit, in verband met de betrekking:
L 1 c1 - L 2 c1 = 1/ 2 ,_, die bij elke proef doorgaat, volgt dat de golf·
lengt~ bi,; het roode licht het grootst, en bij het violette het kleinftt is.
Men kan uit versch\jnselen die naderhand beschreven zullen
worden, de golflengten veel nauwkeuriger afleiden dan bij de
proef van FRESNEL mogelijk' is. Men heeft aldus voor de lijnen
van FR.AUNHOFER de uitkomsten gekregen, die in een tabel aan
het einde van dit boek zijn vereenigd.
§ 381. Aantal lichttrillingen pe1· tüdseenheid. Na de
uitkomst die wij voor de golflengten gevonden hebben, ligt
een belangrijke gevolgtrekking uit vergelijking (1) van § 377
voor de hand. Men kan nl., nu ï. en v bekend zijn, het aantal
trillingen per seoonde bepalen. Natuurlijk kr\jgt men, wegens
de groote waarde van v en de kleine waarde van ï., voor N
een zeer groot getal. Dit getal wordt voor de verschillende
kleuren niet hetzelfde. Daar nl. in de lucht v voor alle kleuren ·even groot is, moet, terwijl de golflengte afneemt, !zet
aantal trillingen van het rood naar het violet toenemen.
De verschillende kleuren bij het licht zijn dus analoO(J met de
tonen van ver.schiUende hoogte bij het geluid.
Voert men de berekening uit, dan vindt men voor het
uiterste rood van het spectrum 40 X 10 13 en voor het uiterste
violet 76 X 10 13 trillingen per seconde.
Door beschouwingen die wij hier moeten laten rusten, kan
men bewijzen dat, evenals een enkelvoudige toon, homogeen
licht door enkelvoudige trillingen wordt voortgebracht.
§ 382. Interferentiev erschijnselen met wit licht. Om deze
te begrUpen moet men weten dat lichtstralen van versehiTlende
·kleur elkaar nooit door interferentie kunnen uitdooven en elkaar
evenmin in dezelfde mate kunnen versterken als stralen van
dezelfde kleur. Wel zullen de snelheden die een punt van twee
dergelijke stralen ontvangt, nu eens dezelfde en dan weer
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tegengestelde richting hebben, maar deze beide gevallen zullen
wegens het verschil van de trillingstijden te snel met elkaar afwisselen, dan dat het oog dit zou kunnen volgen. Men neemt slechts
een gemiddelde lichtsterkte waar, die niet verandert, ook al wijzigt
men in ongelijke mate de wegen, door de twee stralen doorloopen.
Werkt men nu bij een interferentieproef met wit licht, dus
met zeer vele lichtsoorten, dan geeft iedere enkelvoudige lichtsoort zijn eigen interferentiebeeld en men ziet deze beelden op
elkaar, zonder dat verder het samenkomen van de verschillende
lichtsoorten tot bijzondere verschijnselen aanleiding geeft.
Daar bij de spiegelproef van FEESNEL elke lichtsoort in het
midden, bij c, licht geeft, krijgt men daar weer wit licht. Maar
rechts en links van c is dit niet het geval. Op een plaats
waar de stralen van de eene kleur een donkeren ba.nd voortbrengen, geven die van een andere golflengte licht, en dan
zal het resulteerende licht, wegens het ontbreken van een of
meer der bestanddeelen, niet meer wit zijn. Inderdaad neemt
men, aan weerszijden van den middelsten witten band bij c,. een
reeks van gekleurde banden waar.
De lezer zal opmerken hóe het kleurverschijnsel op geheel
.andere wijze ontstaat dan bij de dispersie door een prisma.
§ 883. Beteekenis van verschillende spectra. Door er verschillende metaalzouten in te brengen kan men de vlam van
een BuNSENschen brander een kleur geven; onderzoekt men
dan het licht met den spectroskoon, dan neemt men enkele
lichtlijnen waar. Hetzelfde versch\jnsel ziet men, wanneer een
GErssLER.sche buis, met een of ander. gaS in verdimden toestand gevuld en door electiische ontladingen lichtend gemaakt,
voor de spleet van den spectroskoop. geplaatst wordt.
In al deze gevallen, waar het gloeiende lichaam gas· of da;mpvormig is, worden dus een beperkt aantal soorten enkelvoudig
licht uitgestraald, ieder met een bepaalden trillingstijd. De plaats
van de lijnen in het spectrum, dus, zooals wij nu ook kunnen
zeggen, de gol{l.engte of het aantal trillingen van de uitgezonden
stralen, ü1 voor elke stof karakteristiek.
Wanneer verschillende zouten van eenzelfde metaal in de
vlam gebracht, hetzelfde spectrum geven, ligt het voor d&
hand aan te nemen dat het zout in de vlam ontleed wordt,
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en dat het het aanwezige metaal is, dat, in dampvormigen
toestand, de lichtstrale n uitzendt.
Wil men een metaal dat, zooals ijzer, moeilijk te vervluchtigen is, in dampvorm licht doen uitstralen, dan laat men
electrische vonken overspringen tusschen electroden van dat
metaal. In het spectrum van de vonk worden dan, naast lichte
lijnen die aan de gloeiende lucht eigen zijn, dergel\jke lijnen
waargenomen, waarvan het aantal en dè ligging van den aard
van het metaal afhangen.
Wil men zich een nader denkbeeld vormen omtrent de uitstraling door gasvormige lichamen, dan ligt het voor de hand,
in de eerste plaats aan de warmtebeweging te denken. Intusschen kan de zigzagvormige beweging van de molekulen in
hun geheel bezwaarlijk een "trilling" genoemd worden, en al
wilde men aannemen. dat de deeltjes daHrbij trillingen in den
aether opwekken, dan zou het toch niet te begrijpen zijn, hoe
b.v. de natriumda mp slechts lièht van één bepaalde golflengte
uitstraalt. Immers, de deeltjes bewegen zich, zooals wij zagen,
met zeer verschillende snelheden, en de afstanden die zij tusschen twee op elkaar volgende botsingen doorloopen, zijn zeer
ongel\ik; men zou dus veeleer verwachte n dat vèrschillende
lichtsoorten van allerlei trillingstijd zouden worden uitgezonden.
Maar, terwUl de molekulen heen- en weervliegen, zijn ook
hun bestanddeelen ten opzichte van elkaar in. beweging; in
hetgeen er in het binnenste van de molekulen, en misschien
van de atomen gebeurt, kan de oorsprong van de lichttrillingen liggen. Mocht men zich bij bespiegelingen daarover door
de analogie met de geluictsverschijnselen laten leiden, dan zou
men elk deeltje van het gas met een geluidgevend lichaam
kunnen vergelijken en het geheele gas met een ruimte waarin
b.v. een groot aantal gel\jke stemvorke n heen- en weervliegen.
Dat de bewegingen in elk molekuul periodiek kunnen zijn,
zoodat zij in den aether trillingen opwekken, en dat de periode
waarmee de bestanddoelen trillen, voor alle molekulen dezelfde
kan zijn, zou dan duidelijk zijn. Ook de stemvorke n zouden,
al verkrijgt bij de botsingen de eene natuurlijk een grootere
amplitudo dan de andere, alle denzelfden toon geven.
Verder bleek het ons in het negende hoofdstuk dat een
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trillend stelsel in den regel eenige bewegingen met verschillende periode tegelijk kan uitvoeren; geen wonder dus, dat
de gasmolekulen dit eveneens kunnen doen, en dat er derhalve
in het spectrum meer dan één lichte lijn kan zijit. De aan de
spectraallijnen toekomende trillingsgetallen zo.uden, bij de zooeven
aangeduide opvatting, van den bouw der moleknlen en van de
krachten tusschen hun bestanddeelen op soortgelijke wijze afhangen als de hoogte der tonen van een geluidgevend lichaam door
de· afmetingen, de massa en de elasticiteit bepaald wordt.

Men heeft zich er sedert lang op toegelegd, de trillingsgetallen van de spectraallijnen zoo nauwkeurig mogelijk te
bepalen, in de hoop tusschen die getallén voor de lijnen van
een zelfde spectrum dergelijke betrekkingen te vinden, als er
tusschen de tonen van een geluidgevend lichaam bestaan. Die
hoop is echter niet verwezenlijkt. Wel heeft men, althans in
betrekkelijk eenvoudige gevallen, een samenhang tusschen de
spectraall\jnen gevonden, maar het verband tusschen de verschillende trillingsgetallen is van anderen aard dan het bij
veerkrachtige lichamen te verwachten is. De theorieën waardoor men er in geslaagd is, van dat verband rekenschap te
geven, houden zich dan ook veel minder dan men het vroeger
meende te moeten doen, aan de analogie met de geluidstrillingen.
Wij zullen later iets van de nieuwe opvattingen over den
oorsprong der lichttrillingen zeggen. Thans moge nog worden
opgemerkt dat ongetwijfeld de deeltjes van de meeste gassen een
zeer samengestelden bouw hebben; men mag dit wel besluiten
uit het groote aantal l~nen, tientallen of honderden, die in
menig spectrum voorkomen.
Het straks gebezigde voorbeeld van de heen- en weervlie'
gende stemvorken kan nog iets anders eenigermate ophelderen.
Elke stemvork geeft den toon die aan zijn massa en elasticiteit beantwoordt, daar hij gedurende het grootste deel van
z~jn weg aan zich zelf is overgelaten. Maar dit zou anders
worden, zoo de stemvorken voortdurend op elkaar werkten,
als zij b.v. met veerkrachtige banden aan elkaar waren verbonden. Was dan de verbindingswijze tusschen de naast elkaar
liggende stemvorken niet overal dezelfde, dan zouden zij zeer
verschillende tonen kunnen geven.
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Aan een dergelijke oorzaak kan men het nu toeschrijven
dai gloeiende vaste en vloeibare lichamen een "doorloopend" spectrurn geven. De molekulen trillen niet meer ieder op zich zelf,
maar onder elkaars invloed, en de verscheidenheid van de
toestanden is groot genoeg, om trillingen, waarvan de golf·
lengte binnen zekere grenzen elke waarde heeft, te doen
ontstaan.
Ook een zeer verdicht gas kan een dergelijk spectrum geven.
Daar in het zonlicht eveneens oneindig vele enkelvoudige
lichtsoorten worden aangetroffen, moet het door gloeiende
stoffen van vrij groote dichtheid worden uitgezonden. Alleen
moeten nu nog de lijnen van FRAUNHOFER verklaard worden,
waarop wij weldra terugkomen.
§ 384. Arbeidsvermogen van de lichtstralen. Voor de uit·
straling en de voortplanting van het licht gelden dergelijke
beschouwingen als de in § 337 meegedeelde. De trillende
-deeltjes in een vlam doen voortdurend arbeid op dèn orririn·
genden aether en deelen daaraan, terw~jl zij zelf arbeidsvermogen verliezen, een zekere hoeveelheid energie mede, die
zich tot op steeds grooteren afstand voortplant, en in natuurkundigen zin als maat voor de sterkte of intensiteit van de
stralen kan beschouwd worden. Werd nu het licht opgevangen do8r een spiegel, bestaande uit een zelfstandigheid, waarin
geen deeltjes voorkomen, die in beweging gebracht kunnen
worden (en dus vergelijkbaar met den vasten haak van § 337),
dan zou het arbeidsvermogen van den aether onveranderd
blijven; het licht zou volkomen teruggekaatst worden. Anders
is het er mee gesteld, wanneer het licht op een doorschijnend
lichaam, b.v. op een stuk glas valt. Dan heeft een gedeeltelijke
terugkaatsing plaats, daar een deel van het aankomende
arbeidsvermogen in het glas verder gaat Heeft dit den vorm
van een plaat en is het volmaakt doorschijnend, dan zal, als
het invallende licht een standvastige sterkte heeft, in het glas
een trillingstoestand ontstaan, waaraan een arbeidsvermogen
van onveranderlijk bedrag beantwoordt. Evenveel energie als
in het invallende licht de plaat bereikt, wordt dan in het
teruggekaatste en doorgelaten licht, te zamen gerekend, weggevoerd. Daarentegen wordt bij niet geheel doorschijnende
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lichamen altijd door, zooals wij in de volgende § nader bespreken zullen, een deel van het arbeidsvermogen vastgehou<len; er wordt, kan men zeggen, door de stralen arbeid op
:zoodanig lichaam gedaan, en de som der intensiteiten van het
teruggekaatste en het doorgelaten licht is kleiner dan de
.sterkte van den invallenden bundel.
Ook bij de interferentieverschijnselen verdient de verdeeling
-van het arbeidsvermogen de aandacht. Bij de spiègelproef van
FRESNEL b. v., waarop Fig. 328 betrekking heeft, ontvangt het
<leel a b van het scherm door. tu~?schenkomst zoowel van den
-eeneq als van den anderen spiegel een zekere hoeveelheid
arbeidsvermogen, stel door elk van de twee oorzaken per
tijdseenheid een bedrag A; w\j zullen aannemen dat dit bedrag,
wanneer men maar met één spiegel te doen heeft, geli!Jkmatig
over het vlak a b verdeeld is. Zijn beide spiegels aanwezig,
dan is de hoeveelheid arbeidsvermogen die het scherm krijgt,
2 A, maar die is niet meer geli!Jkmatig verdeeld. Op de plaatsen
van de donkere banden is het arbeidsvermogen 0. Op de
plaatsen daarentegen, waar de in § 378 besproken versterking
gevonden wordt, komt meer dan het dubbel van het arbeidsvermogen dat men er zou aantreffen, wanneer er maar ééii
spiegel was.
~ 385. Opslorping van het licht. Wij verbeelden ons een
plaat met evenwijdige zijvlakken,, die uit een niet geheel doorschijnende stof bestaat. Loodrecht op éen van de zijvlakken
valt een bundel evenwijdige lichtstralen van de sterkte I. Wij
kunnen deze laatste grootheid evenredig stellen aan net arbeids-vermogen dat per tijdseenheid door den lichtbundel wordt
.aangevoerd.
Zelfs wanneer wij afzien van het lichtverlies wegens de
terugkaatsing aan voor- en achtervlak, zal nu de uittredende
bundel een kleinere intensiteit hebben. Tegelijkertijd neemt
men waar dat de plaat verwarmd wordt; een deel van. het
arbeidsvermor;en der lichttrillingen is dus omgezet in warmtebeweging. Wanneer men met een bepaalde soort van enkelvoudig
licht u;erkt, bli!Jkt de intensiteit van het uittredende licht bi!J elke
plaat een bepaald gedeelte te zi!Jn van die van den invallenden
~undel,
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Zij x de breuk waarmee men, wanneer de plaat 1 cm dik
is, de sterkte van dien bundel moet vermenigvuldigen om die
van de doorgelaten stralen te krijgen. Dan zal het licht dat
door twee, of drie, of in het algemeen d achter elkaar staande
platen van de genoemde dikte heendringt., de intensiteit
x 2 I, x 3 I, . . . rt.d 1
hebben. Men kan evenwel, zonder hieraan iets te veranderen,
de platen tot één geheel vereenigen, en zoo ziet· men dat een
plaat van de dikte d cm een hoeveelheid licht
i= ad I

doorlaat. Door redeneeringen die wij hier achterwege zullen
laten, kan men aantoonen dat deze formule ook geldt, wanneer d geen geheel getal is.
De hoeveelheid licht die wordt opgeslorpt of geabsorbeerd,
wordt gevonden door de op de plaat vallende hoeveelheid te
vermenigvuldigen met 1 - 1X4 •
Wij merken hierb~j op dat, aangezien IX < 1 is, de waarde
van i bij voortdurende toeneming van d tot 0 nadert, d.w.z.
dat een plaat die uit een niet volkomen doorschijnende stof
bestaat bij genoegzame dikte zoo goed als. al het licht absorbeert. Aan den anderen kant nadert i bU afneming van d
tot I, zooals te verwachten was. Dit is het geval hoe klein
het getal IX ook is. Zelfs wanneer een laag ter dikte van 1 cm
zeer weinig licht doorlaat, zal IXd toch dicht bij 1 komen, als
d maar klein genoeg is.
Bij vele lichamen is de grootheid IX voor verschillende enkelvoudige lichtsoorten niet even groot; zij absorbeeren bij voorkeur
één of enkele kleuren. Het doorgelaten licht vertoont dan, ook

wanneer het invallende licht wit is, een kleur, die, b\i zeer
dunne lagen nauwelijks merkbaar, bij vermeerdering van de
dikte duidelijker te voorschijn komt.
De sterkst absorbeerende stoffen zijn de metalen; zij zijn
reeds bij een dikte beneden 0,001 cm zoo goed als ondoorschijnend.
Ook bij "opvallend" licht vertoonen vele lichamen een kleur.

Dit kan hieraan te wijten zijn dat de verschillende bestanddeelan van het witte licht door een spiegelend oppervlak met
verschillende intensiteit teruggekaatst worden (kleur van een
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gepoltjst metaal), of wel hieraan, dat de stralen tot eenige
diepte doordringen en dan teruggekaatst worden (lichamen die
met een kleurstof bedekt zijn). In het laatste geval is het
eigenlijk weer de doorgang door een dunne laag, die van een
absorptie vergezeld gaat.
Kleuren die op de laatste wijze ontstaan, ziet m.en het duidelijkst, wanneer de lichamen het licht diffuus of verstrooid
terugkaatsen. Men bedoelt daarmee het reeds vroeger genoemde
vetschijnsel dat voorwerpen met een niet gepolijst oppervlak
de stralen die er in één richting op vallen, náar alle richtingen
weer uitzenden.
Merken "M.i omtrent de kleuren van lichamen die zelf geen
licht geven nog· dit op, dat zij steeds van de kleur van het
opvallende licht afhangen. Worden de voorwerpen in een ver·
trek alleen door een natriumvlam bestraald, dan kunnen zij
zich nooit anders dan geel vertoonen; alleen kan het eene
lichaam er lichter en het andere er donkerder uitzien. Een
tweede voorbeeld levert het bekende feit dat kleuren zich
anders voordoen bij daglicht dan bij gaslicht; inderdaad. heeft
dit een andere samenstelling dan het daglicht. Het bevat naar
evenredigheid minder blauwe en violette stralen.
Het onderzoek van de kleurverschijnselen heeft geleerd dat licht
van zeer verschillende saménstelling op ons oog den indruk van
dezelfde kleur kan teweegbrengen. Van daar, dat alleen de spee-

troskoop ons in staat stelt tot een afdoend oordeel over de
samenstelling van het· licht dat in verschillende gevallen wordt.
doorgelaten of teruggekaatst.
Als voorbeelden van "absorptiespectra" kunnen de kleurenbanden dienen, die men waarneemt als in de spleet van het
instrument lieht valt, dat oorspronkelijk wit is, maar door
een gekleurd glas of een oplossing van fuchsine in alcohol is
gegaan. Men ziet dan een of meer breedere of smallere donkere banden, die aan de randen vloeiend uitloopen.
§ 386. Verband tusscben opslorpings- en uitstralingsvermogen. Laat men een bundel sterk wit licht door een natriumvlam gaan en vangt men hem daarna in den speetroskoop
op, dan neemt men een donkere lijn waar, juist op de plaats
waar de vlam zelf e@n lichte lijn zou geven.
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Deze proef bewijst dat de gloeiende damp vooral die soort
van stralen kan absorbeeren, die hiJ zelf uitstraalt.
Van deze eigenschap, die ook andere gassen en dampen
hebben, kon men, toen men zich nog den oorsprong der licht·
trillingen op de in § 383 besproken wijze voorstelde, een verklaring vinden irt de wet van het meetrillen (§ 321). In de
natriummolekulen zijn deeltjes aanwezig, die een bepaald aantal
malen in de seconde kunnen heen- en weergaan. Planten zich
nu in den aether trillingen van deze zelfde periode voort, dan
zullen die deeltjes meetrillen, zoodat aan den aether een deel
van .het arbeidsvermogen onttrokken wordt. De trillingen die
aldus in de molekulen ontstaan, worden dan verder op een
of andere wijze in onregelmatige warmtebeweging omgezet.
Bij de tegenwoordige opvattingen wordt de zaak minder eenvoudig, en bij gebrek aan beter doet men misschien het best
zich wat het verband tusschen emissie en absorptie betreft,
aan de oude zienswijze te houden.
Tot verklaring van de bovengenoemde proef dient nog vermeld te
worden dat de natrium vlam, op den weg van de invallende lichtstralen
geplaatst, wel is waar door absorptie de lichtsterkte op één punt in het
spectrum vermindert, maar dit ten deele weer vergoedt door het licht
dat hij zelf uitstraalt en dat juist dezelfde plaats in het spectrum bereikt. Men neemt echter de proef met een lichtbron die veel krachtiger
is dan de natriumvlam zelf; de hoeveelheid licht die geabsorbeerd
wordt, en .die een bepaalde breuk is van het invallende licht, is dientengevolge veel grooter dan de hoeveelheid die de vlam zelf in den
speetroskoop brengt.
§ 387; Oorsprong der lijnen van Frannhofer. Onder deze

.lijnen is er één, de lijn D, die dezelfde plaats inneemt als
de lijnen waarvan in de vorige § sprake was. De onderstelling
ligt dus voor de hand, dat deze lijn ontstaan is doordien het
zonlicht door- natriumdamp is gegaan. Andere teiten bevestigen de juistheid van dit vermoeden. Vooreerst blijkt bij het
gebruik van een speetroskoop met meer dan één prisma, die
de kleuren ver uiteensp1eidt, de lijn D uit twee strepen, op
een kleinen afstand van elkaar, te bestaan. Maar in zulk een
instrument ziet men ook zoowel de-lichte lijn van een natriumvlam als de donkere l~n bij de in de vorige § genoemde proef
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du&bel, en wel zoo, dat de twee lijnen volkomen in ligging
overeenstemmen met de twee donkere strepen waaruit D bestaat. Bovendien is men erin geslaagd aan te toonen dat ook
andere donkere lijnen in het zonnespectrum dezelfde plaats
hebben als lichte lijnen ilie in het spectrum van bepaalde
gloeiende gassen of dampen voorkomen. Zoo komen a en F.
met waterstoflijnen overeen en worden zelfs 2000 lijnen van
het ijzerspectrum als donkere lijnen in het zonnespectrum
teruggevonden. Hiervoor is wel geen andere verklaring denkbaar
dan deze, dat de zonnestralen ook door ijzerdamp -zijn gegaan.
Deze damp, de waterstof die de lijnen a en F doet ontstaan,
en de natriumdamp waarin de lijn D haar oorsprong heeft,
moeten zich· in de b'tt'itenste laag, den dampkring, van de zon
bevinden; men moet zich voorstellen dat de kern van de zon een
hoogere temperatuu1· heeft en licht van elke golflengte uitstraalt.
Wij merken hierb\j op dat een zeker aantal der donkere
lijnen in het zonnespectrum ontstaan door absorptie in onzen
dampkring, en wel voornamelijk door den daarin bevatten
waterdamp.
§ 388. Verpla.atsing van de spectraallijnen ten gevolge van beweging. De redeneeringen waardoor wij in §332 tot het beginsel van DoPPLER
zijn gekomen, en de daar afgeleide formules (6) en (7) gelden ook voor
het licht. Houdt men nu in het oog dat het aantal trillingen per seconde,
waardoor de spleet van een speetroskoop getroffen wordt, de plaats bepaalt, waar het licht in het spectrum terecht komt, dan kan men het
volgende besluit trekken .
.Al.~ een lichtbron die. homogene stralen uitzendt, tot den waarnemer nadert, of de waarnemer met zijn spect1·oskoop tot de lichtbron,
dan staat de spectraallijn die hij te zien krij.gt, meer naar den kant
van het violet dan. bij afwezigheid der genoemde bewegingen. Omgekeerd wm·dt de lijn uit den stand dien hij in dit laatste geval inneemt,
naar de zijde van het rood verschoven als de lichtbron en de waarnemer zich hetzij door de beweging van de eerste of van den laatsten,
van elkaar verwijderen .. Door een redeneering die wij hier achterwege
moeten laten, kali men aantoonen dat wat hier van lichte lijnen gezegd
werd, ook van absorptielijnen geldt. Deze verschuiven zich zoodra liet
lichaam waardoor zij worden teweeggebracht tot den waarnemer nadert
of zich van hem verwijdert.
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In de spectra van vele sterren heeft men kleine verschuivingen der
lijnen waargenomen, die, overeenkomstig het bovenstaande aan een beweging van die hemellichamen moeten worden toegeschreven, en, daar
men er de snelheid in de richting van de gezichtslijn uit kan afleiden.
tot belangrijke gevolgtrekkingen hebben geleid.
Daar, zooals uit de formules van § 332 blijkt, de verandering van
het trillingsgetal door de verhouding der snelheid van de lichtbron of
den waarnemer tot de snelheid van het ticht bepaald wordt, is het begrijpelijk dat de gewoonlijk op de aarde voorkomende snelheden te klein
zijn om een merkbare strepenverschuiving in het spectrum te veroorzaken. Toch is men erin geslaagd, de toepasselijkheid van het bttginsel
van DoPPLER op de lichtverschijnselen proefondervindelijk aan te toon en,
en wel door de lichtstralen op geschikte wijze door snel bewogen spiegels
te laten terugkaatsen, waardooreen kleine verplaatsing der spectraallijnen
werd verkregen, tot een bedrag, dat in overeenstemming bleek met de
theoretisch berekende waarde. Tot toelichting van de gevolgde methode
r.al het voldoende zijn, het geval te beschouwen dat een bundel lichtstralen, van een stilstaande lichtbron uitgaande, in nagenoeg loodrechte
richting op een spiegel valt en door dezen naar den speetroskoop wordt
teruggekaatst. Geeft men aan den spiegel een beweging naar de lichtbron en den speetroskoop toe, dan heeft iedere lichttrilling, om de spleet
te bereiken, een iets korteren tijd noodig dan de vorige: de trillingen
komen dus in de spleet 'in sneller opeenvolging aan dan zij de lichtbron
verlieten.
Dit geval van terugkaatsing door een zich bewegenden spiegel hadden
wij op het oog toen wij in § 340 (bldz. 76) zeiden dat er op dP.n regel
dat de aard van het licht bij terugkaatsing onveranderd blijft, een uitzondering bestaat.
Een enkel woord dient nog te worden gezegd omtrent de wijze walirop
de bovengenoemde verschuivingen worden waargenomen. Mell bedient
zich voor dit doel van de methode der vergelijkingsspectra, die trouwens
ook in menig ander geval wordt toegepast.
Uit het in § 374 gezegde kan men afleiden dat, wanneer de spleet
verticaal staat, het spectrum kan worden opgevat als te bestaan uit
een aantal smalle boven èlkaar gerlaatste spectra, die elk door het
licht van een bepaald punt der spleet worden voortgebracht. Men kan
het nu zoo inrichten dat in de onderste en de bovenste helft van de
spleet twee verschillende lichtbundels worden toegelaten; daardoor krijgt
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men de spectra die deze geven boven elkaar, zoodat men ze gemakkelijk
kan vergelijken.
Behoort b.v. de lijn in het sterre~pectrum die men onderzoeken wil
tot het ijzer, dan laat men, terwijl de eene helft van de spleet het licht
van de ster ontvangt, in de andere stralen van een electrische vonk,
tusschen ijzerelectroden overspringende, vallen. Stond de ster stil ten
-opzichte van de aarde, dan zouden de lijnen in het eene spectrum juist·
in het verlengde van die in het andere liggen, en de verschuiving die
door een relatieve beweging wordt veroorzaakt valt nu gemakkelijk in
het oog. Wanneer men, zooals tegenwoordig bij de groote meerderheid
van spectrqskopische waarnemingen het geval is, zich van de photog~a
phie bedient, door nl. een lichtgevoelige plaat in het vlak V van Fig. 325
te plaatsen, dan kan men in het verkregen beeld den onderJingen afstand van de op zijn plaats gebleven en de verschoven spectraallijn meten.
§ 3B9. Ultraroode stralen. Wanneer men met behulp van

lenzen en een prisma die uit klipzout zijn vervaardigd,. een
spectrum van zonlicht of electrisch licht op een scherm ontwerpt, vertoont een thermometer waarvan de bol met lampzwart bedekt is en die even buiten het spectrum aan de zijde
van het rood geplaatst wordt, een stijging. Van de zon en de
gloeiende koolspitsen gaan dus, behalve de stralen die de ge.waarwording van licht opwekken, nog andere uit, die deze eigen.schap missen, maar die, evenals de lichtstralen, zoodra zij geabsorbeerd worden, in een warmtebeweging worden omgezet. Zelfs

is het gebleken dat deze "donkere warmtestralen" een aanzienlijk gedeelte van het geheele arbeidsvermogen dat de zon
ons toezendt vertegenwoordigen. Uit de plaats die de donkerA
warmtestralen in het spectrum innemen, en die tot den naam
van ultraroode stralen aanleiding heeft gegeven, kan men reeds
afleiden dat zij zich van de lichtstralen door een golflengte, nog
grooter dan die van het roode licht, onderscheiden. Nader onderzoek heeft geleerd dat dit vermoeden juist is, en dat zij overigens, wat de terugkaatsing, de breking en de interferentie betreft,
aan dezelfde wetten onderworpen zijn als de lichtstralen. Boven-

dien is het gebleken dat de warmte;;tralen die van niet-lichtende
voorwerpen uitgaan, van denzelfden aard zijn als die, welke
de lichtstralen van de zon vergezellen.
Evenals het licht worden ook de stralen waarover w\i nu
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spreken door verschillende stoffen in zeer ongelijke mate geabsorbeerd; men bezigt bij de proeven lenzen en prisma's van
klîpzout of andere stoffen, die de warmtestralen bijna volkomen doorlaten (,~diathermaan" zijn, zooals men het noemt),
terw\jl glas ze in hooge mate opslorpt, en nwn bedekt den
thermometerbol met lampzwart, omdat dit trillingen van elke
golflengte in warmtebeweging omzet.
Men heeft toestellen uitgedacht, die veel gevoeliger voor
een geringe verwarming zijn dan een gewone thermometer en
met behulp daarvan het onderzoek van deze onzichtbare strale.n zeer ver voortgezet. Het is gelukt de warmtestraling van
het ijs waar te nemen, en het bestaan van trillingen met een
golflengte van 0,031 cm aan te toonen.
Het kan op het eerste gezicht verwonderen, dat van een
warmtestraling van het ijs sprake kan zijn, maar men bedenke
dat men tegenover een stuk ijs een lichaam van nog lager
temperatuur kan plaatsen en dan zal ieder verwachten dat
dit door uitstraling van het ijs verwarmd wordt. Evenals nn
echter een lichtbron zijn stralen op dezelfde wijze uitzendt,
welke voorwaryen men "8r ook tegenover plaatst, zoo zal de
warmtestraling van een stuk ijs in alle gevallen dezelfde zijn.
Hetzelfde geldt van elk willekeurig lichaam en zoo komt men
tot het inzicht dat de aethffr, zelfs in een geheel donkfJre ruimte,
in alle richtingen doorkruist wordt door talwou trillingen die
van de aanwezige lichamen uitgaan. Elk lichaam verliest daarbij
a:rbeidsvermogen, maar ontvangt ·ook energie van alle andere ..
Hebben alle voorwerpen in de beschouwde ruimte dezelfde temperatuur, zoodat hun toestand niet verandert, dan moet i~r
lichaam evenve.el arbeidsvermogen uitstralen als het van zijn
omgeving ·ontvangt.

De stralen die door een vast of vloeibaar lichaam worden
uitgezonden, hebben zeer uiteenloopende golflengten. Het hangt
van de temperatuur a{, welke stralen het sterkst onder deze uit.;.
gezonden trillingen zijn vertegenwoordigd. Terwijl bij lagere

temperaturen de donkere warmtestralen het geheele verschijn·
sel uitmaken, worden deze van een bepaalde temperatuur af,
die men op 500° heeft geschat, van roode lichtstralen verge·
zeld (het lichaam is dan "roodgloeiend"), waarb\j zich vervol-
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gens de gele stralen en ten slotte de meest breekbare lichtstralen voegen. Eindelijk is het lichaam "witgloeiend" geworden_
Bij deze overgangen nemen alle trillingen min of meer in
sterkte toè. Maar toch worden de stralen qie onder alle uitgezonden trillingen de grootste sterkte hebben, waaiiQ dus
het grootste deel van het uitgezonden arbeidsvermogen is opgehoopt, bij verhooging van de temperatuur steeds meer naar
den kant van de kleinere golflengten verschoven.
Een belangrijke gevolgtrekking uit dit alles is deze, datr
wanneer het erom te doen is, een vast lichaam - b.v. den
metaaldraad van· een gloeilamp - licht te doen geven, men
er naar streven moet, er een zoo hoog mogelijke temperatuur
aan te geven. Daardoor bewerkt men namel\jk dat een zoo
groot mogelijk deel van het arbeidsvermogen een vorm aanneemt, die door het gezichtsorgaan kan worden waargenomen.
§ 390. Scheikundige werkingen van het licht. Ultr~violett&
stralen. Fluorescentie. Phosphorescentie. Niet altijd wordt
het licht, terwijl het geabsorbeerd wordt, in warmte omgezet;
somtijds dient. het arbeidsvermogen om een chemische ontleding
teweeg te brengen. Wij vermelden hiervan slechts een paar
voorbeelden, vooreerst de ontledin.g van het koolzuur door groene
plantendeelen onder den invloed van het zonlicht, en wel voornameli(jk van de gele stralen, en ten tweede de ontleding van
sommige zilverzoutf.n, die in de photographie wordt toegepast.

Bij deze zilverzouten doet zich een zeer merkwaardig verschijnsel voor. Is nl. de voor het licht gevoelige plaat in d~
camera van den photograaf eepigen tijd aan de lichtstralen
blootgesteld geweest, dan is eerst nog niets van het beeld t~
bespeuren. Men moet het nog ontwikkelen, d. w. z. men brengt
de plaat in een of andere vloeistof die utt het in de gevoelig~
laag aanwezige zilverzout door een scheikundige werking het
metaal afscheidt. Dit heeft nu op die plekken plaats die door
het licht waren getroffen, en wel des te meer, na3Imate delichtsterkte grooter was. Het licht heeft dus nog geen zilver
afgescheiden, althans niet in zichtbaren vorm, maar het zilverzout in zoodanigen toestand gebracht, dat het voor de genoemde
scheikundige werking vatbaar is.

Deze verandering van de zilverzouten wordt vooral door

d~
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lichtstralen van kleine golflengte teweeggebracht. Dezelfde
werkingen worden nu verder uitgeoefend d'oor een tweede klasse
van onzichtbare stralen, die een nog kleinere golflengte hebben
dan het violette licht, en dan ook buiten het zichtbare spectrum,
aan de zijde van het violet, worden gevonden. Men heeft door
de scheikundige werking het bestaan van stralen van 0,000002 cm
golflengte kunnen aantoonen.
Het bestaan van deze ultraviolette stralen kan nog door een ander
verschijnsel worden bewezen. Wanneer men licht laat vallen op een
<>plossing van chininesulfaat, straalt elk punt daarvan dat door de stralen getroffen wordt, zelf naar alle zijden licht uit, en wel licht, dat van
het invallende aanmerkelijk in trillingstijd kan verschillen, terwijl bij
bijna alle vroeger besproken verschijnselen de periode van de lichttrillin,gen onveranderd blijft. De bedoèlde uitstraling, die men fluorescentie
noemt, wordt nu ook door de ultraviolette stralen te voorschijn geroepen, die aldus een voor ons Zichtbare uitwerking hebben.
Er bestaan een groot aantal fluoresceerende stoffen die zich van elkaar
<>nderscheiden door den aard van het licht dat zij onder gelijke omstandigheden uitstralen. Andere lichamen, zooals zwavelcalcium, zwavelbarium
en de bekende lichtgevende verf, stralen licht uit gedurende korter of
langer tijd nadat zij door een lichtbron zijn beschenen; weer andere
voorwerpen lichten ten gevolge van een langzame scheikundige werking
(plwsphorus) of van druk en wrijving. Onder den naam van phosphorescentie heeft men al deze gevallen samengevat, waarin een lichaam in
het donker en bij een lage temperatuur licht uitzendt.
§ 391. Röntgen-stralen. Een soort van stralen die op het

eerste gezicht zeer verschillend zijn van alle tot nog toe besprokene werd in 1895 door RDNTGEN ontdekt. Zij worden voortgebracht wanneer in een glazen vat (vacuumbuis) dat met een
:zeer verdund gas gevuld is, electrische ontladingen van bepaalden aard plaats hebben. Dan worden nl. sommige zelfstandigheden in de nabijheid van de vacuumbuis tot fluoresceeren
gebracht; men overtuigt er zich gemakkelijk van dat dit aan
·een invloed die van de vacuumbuis uitgaat, is toe te schrijven,
maar tevens dat men hierbij niet met gewone lichtstralen of
ultraviolette stralen te doen heeft. Men kan nl. de buis geheel
met zwart papier, dat voor de laatstgenoemde stralen ondoorschijnend is, omhullen zonder dat de fluorescentie ophoudt.
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De nieuwe stralen, die men Röntgen-stralen noemt, worden
langs rechte lijnen uitgezonden door de deelen van den glaswand die door de electrische ontlading getroffen worden. Ook
een in de vacuumbuis geplaatst metaalplaatje kan als uitgangspunt dienen; in de 11 Röntgen-buizen" wordt dan ook van dit
laatste gebruik gemaakt.
De Röntgen-stralen, die evenmin als de ultraviolette stralen een
indruk op het netvlies make;n, onderscheiden zich van deze, zooals reeds uit de proef met het papieren omhulsel blijkt, door
hun vermogen om lichamen te doordringen, die voor ultraviolette
.stralen ondoorschijnend zijn. Ten einde te onderzoeken hoe het
hiermee ge:;teld i"s, kan men de stralen opvangen op een
papieren seherm dat bedekt is met een dunne laag bariumplátinocyanuur, een stof die onder hun invloed bijzonder sterk
fluoresceert. Vooreerst blUkt het dan dat de Röntgen-stralen
de lucht over een afstand van vele meters kunnen doordringen. Verder dat wel metaalplaten, wanneer de dikte eenige
millimeters bedraagt, voor het fluoresceerende scherm gehouden,
zeer duidelijke, soms geheel zwarte schaduwen geven, maar
dat de stralen nog merkbaar worden doorgelaten door platina()f koperplaten ter dikte van een paar tienden van een millimeter en door aluminium zelfs bij een dikte van 15' mm.
Hout, papier, niet loodhoudend glas, en vele dierlijke weefsels
zijn bij een dikte van een centimeter of meer nog vrij doorschijnend. Houdt men dus op korten afstand voor het scherm
een houten doos, waarin zich metalen vo'brwerpen bevinden,
dan neemt men op het scherm de schaduwbeelden van deze
voor het oog onzichtbare voorwerpen waar; eveneens komen,
wanneer men de hand voor het scherm houdt, in het schaduwbeeld de handbeenderen duidelijk te voorschijn.
De Röntgen-stralen kunnen niet alleen een fluorescentie teweegbrengen; zij kunnen ook op de voor het licht gevoelige platen
werken, die bij de photographie gebruikt worden. Vangt men
gedurende eenigen tijd het schaduwbeeld dat de stralen van een
of ander voorwerp geven, op zulk een plaat op, dan wordt na ontwikkeling op de gewone wijze het beeld zichtbaar (radiographie).
De Röntgen-stralen worden door een metalen of glazen spiegel althans niet op dezelfde regelmatige wijze als de lichtstra-
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len teruggekaatst, en zij worden bij den overgang uit de eene
stof in de andere niet gebroken, maar gaan in de oorspronke·
lijke richting verder. Bij het werken met deze stralen kan dus
geen gebruik worden gemaakt van lenzen; men kan alleen
schaduwbeelden krijgen, .en heeft om deze tamelijk scherp te
maken geen ander middel dan dat men de voorwerpen dicht
bij het fluoresceerende scherm of de gevoelige plaat brengt en
de oppervlakte waarvan de stralen uitgaan niet al te groot kiest.
Uit onderzoeking~n van den laatsten tijd, die wij in § 405 zullen bespreken, is gebleken dat de Röntgen-stralen uit dergelijke evenwiehtsverstoringen bestaan als het licht en de ultraviolette stralen, echter
met een veel kleinere gol{lfmgte. Deze is vergelijkbaar met de afstanden
waarop de molekulen der lichamen vàn elkaar. verwij'derd zijn. Door
theoretische beschouwingen kan men aantoon en dat stralen van zoo kle~ne
golflengte de lichamen kunnen doordringen zonder merkbaar gebroken te
worden en dat zij door zelfstandigheden met onregelmatig verspreide
molekulen. niet zooals het licht door een &piegel teruggekaatst kunnen
worden. Alleen bij kristallen doen zich, wegens de regelmatige rangschikking der molekulen, eigenaardige verschijnselen van terugkaatsing voor.
Wij komen daarop in § 405 terug.
§ 392. Onmogelijkheid om interferentieverschijnselen waar te
nemen bij de samenwerking der stralen van tw:ee verschillende lichtbronnen. ·De lichtgevende molekulen in een natrium vlam veranderen,
terwijl hun bestanddeelen trillen, onophoudelijk van plaats1 en ondergaan
misschien bij elke botsing een plotselinge verandering van bewegingstoestand. Daaruit volgt dat, zelfs wimneer men, twee natriumvlammen
gebruikende, op een scherm alleen het licht kon laten·vallen, dat van èen
enkel punt A van de eene en een enkel punt B van de andere uitging, geen
in~rferentiestrepen zouden worden waargenomen. Hebben nl. op zèker
oogenblik de molekulen die in A en B liggen, dezelfde phase, en geven 'zij
dan op een punt van het scherm b.v. duisternis, dan zullen een oogenblik later de deeltjes die de genoemde plaatsen innemen, in tegengestelde
phase kunnen verkeeren, waarbij natuurlijk op. hetzelfde punt van het
scherm een versterking van de trillingen zal plaats hebben. Deze afwisselingen van licht en donker hebben zoo snel plaats, dat wij niet anders
dan een gemiddelde lichtsterkte in alle punten van het verlichte oppervlak kunnen waarnemen. Hetzelfde geldt nu ook, wanneer wij met lichtbronnen van een zekere uitgestrektheid werken; de lichtintensiteit die
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wij waarnemen is in elk punt de som van de intensiteiten .die àan de
twee lichtbronnen te wijten zijn (verg. § 384).
Van een versterking of verzwakking door interferentie is alleen
dan iets te bemerken, wanneer lichtstralen die van een zelfde punt
uitgaan, na langs twee verschillende wegen gegaan te zijn, weer samenkomen. Maar zelfs dan moet men nog op de uitgebreidheid van de lichtbron letten. Elk punt daarvan geeft op zich zelf een interferentiebeeW
en dit kan nog aan de waarneming ontsnappen, wanneer het eene
punt van de lkhtbron duisternis geeft op een plaats waar een andm·
pun't licht doet ontstaan. Bij de spiegelproef van FRESNEL is het om
deze reden een vereischte, met een fijne lichtlijn te werken.
§ 393. Interferentieverschijnselen bij dunne plaatjes. Op

een dun plaatje AB (Fig. 329) van een doorschijnende stof
met evenwijdige zijvlakken valle loodrecht een bundel homogeen
Fig. 329.
licht L L; deze wordt dan deels aan het
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N
voorvlak U, deels aan het achtervlak V
teruggekaatst. Langs elke li(jn, loodrecht
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M
op het plaatje, planten zich dientengevolge
twee teruggekaatste stralen voor-t, waarvan de een een weg heeft doorloopen,
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men
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straal,
anderen
van het plaatje voorstelt. Uit deze omlT
A
1 1!
f)tandigheid vloeit een phaseverschil'tusV
schen de twee stralen voort. Bovendien
is er, althans wanneer aan weerszijden van het plaatje dezelfde
middenstof voorkomt, nog een andere oorzaak voor een phaseverschil.
Wij zagen in § 334: hoe aan het grensvlak van twee gassen
van verschillende dichtheid een aankomende verdichting als
een verdichting wordt teruggekaatst, wanneer zij uit de stof
komt met de kleinste dkhtheid, maar als een verdunning, wanneer z\j van de andere zijde koint. In het algemeen moet bij
de terugkaatsing van een trillende beweging aan het grensvlak
van twee middenstoffen A en B onderscheiden worden, of zij
van de zijde van A of van den kant van B komt. Door theoretische beschouwingen die wij moeten laten rusten, kan men
ntoonen dat steeds, met welke soort van trillingen men ook
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te doen heeft, dus b.v. ook bij de lichttrillingen, in het eene
geval bij de terugkaatsing de phase wordt omgekeerd en in
het andere geval niet.
Tusschen hetgeen aan het voor- en het achtervlak van het
dunne plaatje plaats heeft, bestaat nu klaarblijkelijk ël.it onderscheid. Nemen wij ter opheldering aan dat de lichttrillingen loodrecht op de stralen en in het vlak van de figuur
plaats hebben, dan doet een evenwichtsverstoring naar rechts
bij de eene terugkaatsing een verplaatsing in dezelfde richting1
maar b\] de andere een beweging naar links ontstaan.
Neemt men dit alles in aanmerking, dan kan men ge•
makkelijk aantoonen dat, wanneer de dikte van het plaatje
0~ t À, ;;, t >., enz. bedraagt, de twee teruggekaatste stralen
elkaar opheffen, terwijl zij elkaar zooveel mogelijk versterkent
wanneer d = t >-, t >-, t >-, enz. is. De intensiteit van het gereflecteerde licht hangt dus van de dikte af en is voor sommige waarden daarvan 0.

De wet van het behoud van arbeidsvermogen vereisebt dat
wanneer weinig licht door het plaatje wordt teruggekaatst~
veel wo.rdt doorgelaten en omgekeerd; dit is indBrdaad het
geval. Dat ook in het doorgelaten licht de intensiteit verschillende waarden kan krijgen is een gevolg van de omstandigheid dat ook hier twee stralen met elkaar interfereeren, één
nl. die rechtstreeks is doorgegaan en één, die eerst aan het
achtervlak en dan aan het. voorvlak is teruggekaatst. In het
vervolg houden wU ons echter voornamelijk bezig .met het
licht dat door het plaatje teruggekaatst wordt.
Om in te zien wat er van een bundel invallend wit licht wordt 1
moet men nagaan wat er met elk bestanddeel daarvan gebeurt.

Daar nu de golflengte voor de verschillende kleuren niet dezelfde
is, is de dikte nooit voor alle kleuren hetzelfde gedeelte of
veelvoud van de golflengte; zij kan b.v. gelijk zijn aan 4 kwart
golflengte van de eene en aan 5 kwart golflengte van de
andere kleur. De verschillende enkelvoudige lichtsoorten worden
derhalve met ongelijke intensiteit teruggekaatst en leveren te zamen
een geltleurden lichtbundel op.

NatuurliJk vertoont dan ook het doorgelaten licht een kleur,
en wel een andere dan de teruggekaatste stralen. Want de
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bestanddeelan van het witte licht die in den eenen bundel
ontbreken, komen in den anderen juist met de grootste intensiteit voor. Kon men het licht van de beide bUndels weer
bijeenvoegen, dan zou men wit licht krijgen. Kleuren waarvan
de vereeniging wit oplevert, worden complementair genoemd.
Wil men de lichtstralen die loodrecht door het plaatje zijn
teruggekaatst, in het oog opvangen, dan moet men een of
anderen kunstgreep bezigen, b.v. een doorschijnende glasplaat
P P (Fig. 329), die onder een hoek van 45° op den weg van
de stralen geplaatst wordt. Zijn N N de invallende stralen,
dan kunnen de stralen M M in het oog worden opgevangen.
Zulk een hulpmiddel is niet meer noodig wanneer men de
proef mêt scheef invallend licht neemt. H·oe dan de interfe·
reerende stralen loopen, doet Fig. 330 zien. De twee evenwijdige stralen L A en L B, die van
Fig. 330.
een zelfde oneindig ver verwijderd
lichtpunt komen, leveren beide een
/ D
teruggekaatsten straal langs AD.
De berekening van het phaseverschil is in dit geval minder eenvoudig dan straks. De uitkomst hangt
r
van den invalshoek af en met dezen
verandert dus ook de kleur die het plaatje vertoont.
Op de hier aangegeven wijze ontstaan de welbekende kleuren van zeepbellen, van olielaagjes die op water drijven, en
van metalen die met een dun laagje oxyde bedekt zijn.

L~
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Dat in al deze gevallen het interferentieverschijnsel wordt waargenomen al heeft de lichtbron een aanmerkelijke uitgestrektheid, is hieraan
toe te .schrijven, dat de stralen die van een bepaald deel van de pla,a,t
naar de pupil gaan, maar weinig in richting verschillen. De stralen die
het netvlies bereiken, zijn dus bijna onder denzelfden hoek op het plaatje
gevallen. Voor elk van deze werkzame stralen is dus het phaseverschil
tusschen de deelen LA D en LBC AD (Fig. 330) op weinig na hetzelfde
en alle werkzame stralen van dezelfde golflengte geven dus gelijktijdig
licht of donker.
§ 394. Ringen van Newton. Bij een het eerst door NEWTON genomen
proef wordt op een vlakke glasplaat P (Fig. 331) een zeer zwak ge"-kromde platbolle lens Q gelegd met de gebogen zijde naar beneden_
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op qeze combinatie van glazen een bundel homogeen licht, en
de teruggekaatste stralen in het oog opgevangen, dan· neemt
men bij een geschikten accommodatietoestand daarvan een stelsel van
afwi~ende liGhte en donkere ringen rondom het punt 0 waar. Laat
men de teruggekaatste stralen door een convergeerende lens gaan, dan
kan men hetzelfde interferentiebeeld op een scherm, op een bepaalden
afstand van de lens, projecteeren. Natuurlijk moet men een dergelijken
\unstgreep als in Fig. 329 is voorgesteld, toepassen, wanneer, zooals in
Fig. 331, de stralen LL loodrecht invallen.
Het is de dunne ·luchtlaag tusschen de twee stukken glas, die bij
Fig. 331.
deze pmef de rol speelt van het in de vorige §
bèSChouwde dunne plaatje: Daar evenwel de zijvlakken niet volkomen evenwijdig aan elkaar zijn, is een
7.
geheel bevred@ende theorie van het vèrschijnsel vrij
ingewikkeld.
Wij zullen ons er toe bepalen, op te merken dat,
Q
-::;:>
-, · I
als
de stralen alleen door het ondervlak van de
0
I
:>
7
luchtlaag teruggeka?.tst werden, op het netvlies of
(lp het scherm een lichtvlek zou untstaan, en dat hetzelfde het geval zou
2ijn wanneer ·alleen het bovenvlak van de luchtlaag in het spel was. In
werkelijkheid krijgt men dus twee op elkaar-geplaatste lichtvlekken. In
een bepaald punt A van het netvlies komen twee stralen (strikt genomen twee smalle stralenbundels) te zamen, die beide op een bepaalde
plek B door de luchtlaag zijn teruggekaatst, en wel de een aan de bovenen de andere aan de benedenzijde daarvan. Hebben de invallende stralen
de in Fig. 331 aangeduide richting, dan is het verschil tusschen de
wegen van de beide stralen op zeer weinig na de dubbele dikte van de
luchtlaag in het punt B. Men krijgt dus in A duisternis, als deze dikte
0, !-À, À1 -~_À, enz. bedraagt, en een maximum van lichtsterkte, als zij
t À, ~ À, en~. is.
De waarneming en ook een nadere theorie leeren dat men de ringen
alleen dan goed ziet, wanneer het netvlies nagenoeg geconjugeerd is met
-de luchtlaag zelf. Aan bet punt 0 van Fig. 331 beantwoordt een zeker
punt 0' van het netvlies, en als men het boven vermelde punt B van
de luchtlaag een cirkel om 0 als middelpunt laat beschrijven, doorloopt
het punt A. een cirkel om 0 '. Aangezien nu het phaseverschil en dus
de intensiteit door de dikte van de luchtlaag bepaald wordt, en deze
langs den eerstgenoemden cirkel overal even groot is, moet op een cirkel
w.ord~n":
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t'Ondom o··overal dezel(de lichtsterkte bestaan; van daar de concentrische
.lichte en donkere ringen.
Ook bij scheef invallend licht ziet men een stelsel ringen, maar deze
hebben andere middellijnen dan bij loodrecht invallende stralen.
. Is het invallende licht wit, d~n wordt blijkens het in de vorige § gezegde op elk punt Vltil de luchtlaag een ~teur waargenomen, die alleen
van de dikte der laag afhangt; daar de plaatsen waar dezelfde klel,lr
bestaat, zieh tot een cirkel met 0 ais middelpunt aaneenschàkelen, wo1·. den gekl.ëurde ringen t<Ondom het zwarte middelpt.Jnt. gezien.
Nog duidelijker voorstelling krijgt men hiervan misschien als men bedenkt dat iedere .aoort van homogeen licht op zich zelf een interferentieverschijnsel teweegbr~ngt, en dat wat men bij wit licht ziet, uit het op
elkaar plaatsen van al deze verschijnselen wordt Samengesteld. Vielen nu
de donkere ringen in de verschillende kleuren met elkaar samen, dan
zouden bij wit licht ongekleurde lichte en zwarte ringen ontstaan, maar
wegens de verschillende golflengten is dat sa'!Denvallen onmogelijk en
kan de eene kleurJicht geven waar in de andere duisternis wordt gevonden.
§ 395.. Waarom de interferentiestr epen bU plaatJes van grootere
dikte niet meer worde:a waargeno:QJ.en. Wordt de glasplaat met de lens,
die wij in de vorige § bezigden, door een natriumvlam beschenen, dan
neemt men donkere ringen tot aan den omtrek van de luchtlaag toe waar.
Daarentegen is het aantal gekleurde ringen die in het witte licht te zien
z~n, beperkt; aan den rand van de luchtlaag wordt overal wit licht
teruggekaatst. Dit is een gevolg hiervan, dat de stralen in het witte
licht die op ons oog den indruk van een bepaalde kleur m.aken,
toch. nog ve1•schillende golflengten hebben. Voor het roode licht ,b.v.
ligt de golflengte tusschen ongeveer 0,000076 en 0,000063 cm. Is dé
dikte van een luchtlaag 0,000035 cm, d.w.z. gelijk aan de halve golflengte van de··mid~elste roode stralen, dan wijkt zij ook van de halve
goUlengf;e der ande"' roode stralen maar weinig af. Derhalve zal bij die
dikte· in het teruggekaatste licht vrij wel al het rood door interferentie
worden uitgedoofd, zoodat men een /deur moet waarnemen.
Daarentegen zal een dikte van 0,0004 cm overeenstemmen met 22
kwart golflenste van het licht waarvoor À= 0,000073 is, met 23 kwart
golflengte van ,de stralen voor welke 'A = 0,000070 is, en eindelijk voflr
·stralen die de golflengten 0,000067 en 0,000064 hebben, resp. 24 en 25
kwart· golflengte bedragen. Van de vier genoemde lichtsoorten zullen de
eerste en de derde in de teruggekaatste stralen ontbreken, maar de tweede
L. 11.
12
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en de vierde er in voorkomen. Op dezelfde wijze ziet men in dat ook
sommige gele stralen zullen zijn uitgedoofd, andere niet, en zoo insgelijks
voor de andere kleuren. De slotsom is, dat van elke kleur iets wordt
teruggekaatst, en daar dit voor alle kleuren ongeveer hetzelfde gedeelte
van het invallende licht is, moet het gereflecteerde licht wit zijn.
Dat intusschen in dit "witte" licht stralen van bepaalde golflengte
ontbreken, kan men aantoonendoOI het met een speetroskoop te ontleden.
§ 396. Buiging door een nauwe spleet. Wanneer men tracht

uit een lichtbundel met behulp van een enge opening een zoo
smal bundûltje af te zonderen, dat het als een enkele lichtstraal zou kunnen beschouwd worden, stuit men op een eigenaardige moeil~jkheid. Is nl. L een lichtpunt (Fig. 332) en o
een zeer fijne opening in een ondoorschijnend
Fig. 332.
scherm SS, dan wordt in de ruimte daarachter
L
niet alleen licht waargenomen op het verlengde
van de lijn L o, maar ook buiten deze lijn.
De undulatietheorie geeft van dit versch\jnsel de verklaring. Immers, wat men achter
het scherm krijgt, is niet anders dan de
.1.0---~s voortplanting van de trillingen die eerst iri o
zijn gekomen; was cle opening eng genoeg, dan
zou men die tegenover de ruimte achter S ten
naastebij als een enkel middelpunt van trilling
kunnen beschouu:en. Van zulk een middelpunt
uit plant zich nu een evenwichtsverstoring
niet naar één zijde, maar naar alle zijden voort; op elke van
de in de figuur aangegeven lijnen moet derhalve een deel van
de lichtbeweging gevonden worden.
Het blijkt dus dat een enkele "lichtstraal" niet bestaan kan.
Tevens hebben wij den sleutel gevonden voor de verklaring
van een aantal verschijnselen b\j welke het licht zich niet
meer uitsluitend langs rechte lijnen, van het lichtpunt uitgaande, voortplant. Deze verschijnselen worden met den naam
van buiging of diffractie van het licht bestempeld.
Bevinden zich in het scherm twee zeer kleine openingen o en o' ,
dan wordt elk punt achter S getroffen door trillingen, die van
o en o' komen; de werkelijke lichtbeweging is het resultaat van
de interferentie dezer trillingen. Hetzelfde is wam·, wannem· er
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meer dan twee openingen zijn, en het is daarbij niet noodig dat
deze op een afstanel van elkaar liggen. Men kan een enkele grootere opening opvatten als te bestaan uit een groot aantal zeer
kleine openingen, die onmiddellijk naast elkaar liggen.
Beschouwen wij b.v. de buiging door een smalle spleet
(Fig. 333), waarvan de randen in de punten a en b loodrecht
op het vlak van de teekening staan. Laat die spleet tegenover
een lichtlijn L, eveneens loodrecht op het vlak dei figuur,
zijn geplaatst, door welke lijn enkelvoudig licht wordt uitgezonden; V eindelijk zij een scherm waarop de lichtbeweging
wordt opgevangen. Wij zullen
Fig. 333.
ons bij het bespreken van het
iL
versch\jnsel bepalen tot <;Ie punten van het scherm in het vlak
der figuur, en wij zullen daarbij
vooreerst onderstellen dat alleen
de deelen van de opening die
in de onmiddellijke nabijheid s
van dat vlak liggen, licht naar
het scherm zenden.
Door L met het midden c van
de opening te verbinden bepaalt
men een punt 0 van het vlak
V. Onderstellen wij nu dat L 0
loodrecht op het vlak S staat
V
en dat de afstanden van L en 0
tot dit vlak zoo groot zijn, dat zoowel L a ·- L c als 0 a - 0 c
veel kleiner is dan de golflengte, dan mag men zeggen dat
alle punten van de opening trillingen van dezelfde phase ontvangen en dat deze trillingen, zich van elk punt uit achter
het scherm voortplantende, in 0 weer met dezelfde phase
samentreffen. In dit punt wordt derhalve licht waargenomen.
Ligt nu het punt P zoo, dat het versehit van zijn afstanden
tot de randen van de opening gelijk is aan de golflengte ;., van het
gebezigde enkelvoudige licht, dan zal in dat punt duisternis bestaan.
Wanneer men nl. P met het midden c van de opening verbindt,
is de lijn P é nagenoeg evenveel korter dan P a, als zij Pb in lengte
overtreft. Men heeftdus Pa-P c= P c- Pb =t J... Maar dit niet

j
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alleen ; wanneer men in elke helft der opening een punt neemt 1
zoo dat het eene punt evenveel rechts van a als het andere rechts
van c ligt, zullen ook de afstanden van twee dergelijke "over·
eenkomstige" punten tot P een halve golflengte verschillen.
In elke helft van de opening bevinden zich nu een groot
aantal punten die licht naar P zenden. maar tengevolge van het
zooeven gezegde zal het licht dat P ontvangt van een punt van
a c, vernietigq worden door de beweging die van het overeenkqmstige punt van c b afkomstig is. Derhalve moeten ook al df'
bewagingen die P van a c en van c b krijgt elkaar opheffen.
Door een dergelijke redeneering kunnen w~j aangeven wat
er gebeurt in een punt Q, zoo gelegen, dat Qa- Qb = t)..
is. Men kan nl. a b in drie gel\jke deelen verdeelen en de
deelpunten met Q verbinden; de vier lijnen die hier samenkomen, hebben dan lengten die met t i. afdalen. Het licht dat
in Q komt van het eerste derde deel van de opening wordt
opgeheven door het licht dat van het tweede derde deel uitgaat; maar de beweging die aan het laatste deel van de
opening te wijten is, wordt niet vernietigd.
Duisternis daarentegen wordt weer gevonden in het punt
R, wanneer R a - R b = t i. is. Om dit in te zien verdealen
wij nu de opening in 4 gelUke deelen ; wat het eerste en het
tweede van deze deelen tot de lichtbeweging achter het scherm
bijdragen, heft elkaar in R op, en eveneens de evenwicht'>·
verstoringen die aan het derde en vierde deel te danken zijn.
W\j behoeven deze beschouwing niet verder voort te zetten.
In een meer uitvoerige theorie wordt rekening gehouden met
alle deelen van de opening, ook met die nl. welke boven of
beneden het vlak van de teekening, op eenigen afstand van
dat vlak liggen; men krijgt dan in hoofdzaàk dezelfde uitkomsten.
Merken wij nog op dat de lichtsterkte op het scherm gelei·
delijk van de grootste waarden tot 0, in de punten P, R, enz.,
overgaat, dat men de meegedeelde beschouwingen kan toepassen op ieder vlak dat loodrecht· op de randen yan de spieet
staat, en dat men dan ook in werkel\jkheid in bet vlak V
lichte en donkere banden, loodrecht op het vlak der figuur,
krijgt; eindelijk, dat de lichtverdeeling aan de linkerz\jde van
0 gelijk is aan die aan de rechterzijde.
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Het best wordt het verschijnsel waargenomen met een loupe,
op de wijze die w~j reeds in § 378 leerden kennen.
Doet men de proef achtereenvolgens met verschillende soorten
van homogeen licht, dan liggen, wegens het verschil van de golflengten, de diffractiebanden telkens op een anderen afstand van
elkaar. Het kleinst zijn de afstanden bij het violette licht.
Bij het gebruïk van wit licht worden gekleurde banden gezien.
Alleen in het punt 0 is het licht wit, omdat hier in alle
kleuren een lichte band ontstaat. De kleur gaat verder naar
reahts of links het. eerst in rood over, daar de blauwe en
violette stralen reeds· ontbreken op een plaats waar nog rood
licht bestaat.
De beschreven verschijnselen worden alleen waargenomen als
het licht uitgaat van een 1\jn of zeer smàlle lichtb-ron L. Zoodra
namelijk de lichtbron een merkbare breedte heeft, leveren de
smalle strooken waarin men hem kan verdeelen, elk voor zich
een stelsel van buigingsbanden op, en deze stelsels vallen
niet geheel samen, zoodat men in het eene licht kan hebben
op eeri plaats waar in het andere donker wordt gevonden.
De stelling die wij in deze § hebben toegepast, dat nl. de
punten die eenmaal door de trillende beweging zijn getroffen. zelf
als nieuwe middelpzmten van trilling te beschouwen zijn, wordt
het beginsel van HuYGENS genoemd.
§ 397. Invloed· van de breedte der opening. Zoolang in
Fig. 333 a b kleiner dan de golflengte is, kan geen punt ge·
vonden worden, dat aan de voor den eersten donkeren band
opgegeven voorwaarde voldoet. In dit geval wordt nog, evenals
bij een oneindig kleine opening, naar alle z~jden licht uitgezonden, ofschoon reeds, wanneer de breedte tot de golflengte
nadert, het licht zich in de richting c 0 begint te concentreeren.
Bedraagt de breedte van de opening eenige malen de golf~
lengte, dan ontstaan de besproken lichte banden, door donkere
tusschenruimten van elkaar gescheiden; de lichtsterkte van
die banden neemt bij verwijdering van 0 snel af; inderdaad
kan men zeggen dat het punt 0 Iioht ontvangt van de volle
opening, het punt Q van een derde gedeelte daarvan, en zoo
vervolgens. Bij verdere verwijding van de opening komen de
punten P, Q, R alle dichter bij 0 te liggen, zooals uit de
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redeneering van de vorige § gemakkelijk kan worden afgeleid.
Men ziet derhalve dat de eigenschap van de trillende bewegingen om zich van een eens getroffen punt naar alle zijden voort
te planten, bij verbreeding van de opening hoe langer hoe minder te voorschijn komt; ten slotte, als de opening duizenden of
tienduizenden golflengten kan bevatten, plant het licht zich op
weinig na rechtlijnig voort.
ZU (Fig. 334) a b een dergelijke breede opening en onderstellen wij gemakshalve dat daarop een bundel evenwijdige
lichtstralen in de richFig. 334.
ting I valt. Trekt men
L
L
door de randen de lijnen a a' en b b' in
deze richting, dan kan
men aantoonen dat
r:eeds op kleinen afs
l-!:--;;;..5 stand buiten deze lijnen, b.v. in Q, duisternis zal worden· gevonden. Men kan nl. met
Q als middelpunt een
groot aantal bollen beschrijven, dietot stralen hebben Qb, Qb +
I'

Q

+P·, Qb +À,Qb+JÀ,

enz. Deze bollen snijden uit het vlak van
de opening een aantal strooken, in de figuur door b c, cd, de, ...
aangeduid, en de lichtbeweging in Q is de resultante van de
bewegingen, welke van die verschillende strooken afkomstig
zijn. Deze bewegingen nu hebben afwisselend tegengestelde
phasen - zooals uit de lengte van de lijnen Q b, Qc, Q d,
enz. volgt - en vernietigen elkaar dientengevolge voor een
groot deel. Hoe ver dat gaat, kan alleen een uitvoeriger beschouwing, die wij hier moeten achterwege laten, doen zien;
zij leert dat zo,odra de hoek b' b Q een eenigszins noemenswaardige grootte heeft, in Q duisternis wordt gevonden.
Anders is het tusschen de lijnen a a' en b b'. Wel kan men

a:
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ook wanneer de lichtbeweging in P gezocht wordt, het vlak
van de opening door bollen rondom dit punt in strookeil verdeelen, zooals n l en on, waarvan hèt aantal zeer groot wordt
en die aan het punt P bewegingen meedeelen, die elkaar voor
een groot deel opheffen, maar de theorie leert dat nu in P
een trilling overbl\jft, die geacht kan worden van die punten
van a b afkomstig te zijn, die in de onmiddellijke nabijheid
liggen van het voetpunt k der loOdlijn, uitPop a b neergelaten.
Niet alleen blijft dus bij breede openingen de lichtbeweging beperkt tusschen de rechte lijnen die uit het lichtpunt langs de
ranclen getrokken worden, zoodat er van "schaduwen" sprake is,
maar ook binnen den doorgelaten lichtbundel kan de zaak zoo
worden opgevat, dat de evenwichtsve?·storing die eerst in k is,
zich langs den "lichtstraal" k P naar het punt P voortplant.
Men mag dus nu van een rechtlijnige voortplanting spreken.
Tot ditzelfde besluit komt men ook wanneer een divergeerende
bundel op het scherm valt.
Dergelijke .verschijnselen als bij het licht zUn er ook bij
.andere golfbewegingen. Stel b.v. dat een watermassa door een
dam of een muur S (Fig. 335) in twee deelen verdeeld is, die
alleen door een enge opening met elkaar
Fig. 335.
in gemeenschap staan. Plant zich dan een
rr.·
reeks van golfbergen a, a', a",, .. in de
richting van de pijl naar de opening voort, ~--dan zullen de verhoogingen van den vloeistofspiegel die zij daar brengen, zich achter
S als kringvormige golven b, b', b", enz.
voortplanten. Bevatte de opening eenige
malen de golflengte, dan zouden verschijnselen ontstaan, overeenkomende met die waarop Fig. 333 betrekking heeft, en eindelijk, wanneer de openin& een zeer
groot aantal golflengten kon bevatten, zou de golfbeweging
achter den dam in hoofdzaak bestaan in een voortzetting van
de invallende golven, afgesneden door de rechte lijnen d,ie in
de voortplantingsrichting langs de randen van de opening worden getrokken.
Ook de invloed dien een of ander vast beletsel dat aan alle
z\iden door het water omringd wordt, op de golven heeft, hangt

184
van de afmetingen af. Golfbergen die met een afstand van
eenige decimeters op elkaar volgen, worden door een schip
tegengehouden, zoodat daarachter het watervlak effen blijftr
maar omspoelen een dunnen in het water staanden paal.
Bij het licht is het niet anders. Alleen 11oorwerpen die groot
zijn in vergelijking met de golflengte geven schaduwen,. maar om
lichamen waarvan de afmetingen de golflengte lietrekkeliJk weinig
overtreffen, buigert de lichtgolven zich heen, d. w; z., de trülerid~
beweging dringt, na de punten rechts en links van het lichaam
bereikt te hebben, van daar in de "meetkundige schaduw" door~
Het in het oog loopende verschil tusschen het licht en het geluid, wat het ontstaan van schaduwen betreft, vindt voor een
deel zijn verklaring in een verschil in golflengte. De golflengte
bedraagt bij het geluid allicht eenige decimeters en om dus een
goed merkbare geluidschaduw te krUgen moet men groote voorwerpen, b.v. een gebouw nemen; kleine lichamen (ons hoofd b.v.)
kunnen geen. deel der lucht geheel vrij van de trillingen houden.
Bij het licht komt wegens de zeer kleine golflengte het geval van
schermen en openingen die vele malen grooter 7.ijn dan 1. het.
meest voor. Dientengevolge maakt de waarnemirrg ons met
lichtschaduwen vertrouwd, voordat wij bespeuren dat deze nooit
geheel soherp zijn en dat toch àltijd eenig licht in de schaduw
doordringt, en voor dat wij de verschijnselen opmerken, die
zich bij enge spleten voordoen. Het is nu ook begrijpelUk dat
men lichtbûndels kan hebben, die, al is hun doorsnede groot in
vergelijking met de golflengte, zoodat zij zich vrij wel rechtlijnig
voortplanten, toch smal genoeg zijn, om bij vele proeven als licht·
stralen beschouwd te worden.
§ 398. Voortplanting van een golffront. De beschouwing
over de voortplanting van het licht door een breede opening
kan iets anders worden ingekleed. Wij kunnen nl. de vraag
stellen, op welke plaatsen een zekere evenwichtsverstoring,
die zich van het lichtpunt in denzelfden tijd tot de verschillende ponten van de opening heeft voortbewogen, eenigen tijd
later is aangekomen, wanneer zij volgens het beginsel van
HuYGENS van ieder punt der opening in alle richtingen is verder gegaan. Klaarblijkelijk wordt het antwoord op de vraag
gevonden door rondom de verschillende punten van de opening
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a b als middelpunten bollen te beschrijven met den afstand
tot straal, waarover zich de evenwichtsverstoring in het beschouwde tijdsverloop heeft voorgeplant. Deze oppervlakken;
waarvan eenige in Fig. 336 door cirkelbogen zijn voorgesteld,
hebben een gemeenschappelijk raakvlak V, en men heeft nu
bewezen dat, als a b breed is in vergelijking met de golflengte,
merkbare lichtbeweging gevonden wordt in die punten van V,
waar het vlak werkelijk door een van de bedoelde bollen wordt
aangeraakt, dus tusschen a a' en b b', terwijl van de bewegingb~dten deze lijnen mag worden
Fig. 3::!6.
a{getien. In de figuur ziet men

I
I

nog hoe men door een herhaling
van dezelfde constructje uit V V
een tweede vlak V' V' kan krij- .;.:s_ _ ...;u""!-- -- q___t!~- ~--- ~o=-0 --.s. ,._'
gen, dat eenigen tijd later door
de evenwichtsverstoring die zoo
even in V V was bereikt wordt.
Een oppervlak waarvan alle
punten op hetzelfde oogenblik
door een van het lichtpunt uit!/
gezonden evenwichtsvérstoring
bereikt worden, heet, zooals wij reed~ weten, een golffront.
De boven gebezigde bollen die om de verschillende nieuwe
trillingsmiddelpunten werden beschreven, zullen wij elementai?·e
golven noemen.
Evenals wij nu met behulp daarvan in Fig. 336 uit den.
eenen stand van een plat golffront den stand hebben gekregen~
dien het eenigen tijd later inneemt, kunnen wij ook te werk
gaan, als bet golffront een gebogen oppervlak is. Nadat, rondom
de ve1·schillende punten daarvan, elementaire golven geconstrueerd
zijn, zoeken wij het oppervlak dat deze alle aanraakt, het zoogenaamde "omhullende" oppervlak; dit is het nieuwe golffront en,
wanneer de breedte van het werkzame gedeelte van het oorspronkelijke golffront zeer vele golflengten bevat, is in het nieuwe golf·
front de beweging vrij wel beperkt tot die punten waar het werkelijk door de elementaire golven wordt aangeraakt.
De figuren 337 en 338 kunnen tot opheldering dienen; Zij
hebben betrekking op het geval, dat een scherm SS met de
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opening a b getroffen wordt door lichtstralen die van een punt
L vóór het scherm uitgaan, of naar een punt L achter het
Roherm convergeeren. In beide gevallen is het golffront bolvormig en uit den -stand a c b wordt een volgende stand met
behulp der elementaire golven verkregen. Is de breedte van
a b zeer veel grooter dan de golflengte, dan blijft de beweging
achter het scherm bijna geheel beperkt tot den in de figuur
aangewezen kegel.
Fig. 337.
J.,

.s

In Fig. 338 heeft men te doen met lichtgolven die zich in
bet puilt L samentrekken.
·
In al de beschouwde gevallen (Fig. 336-338) kan de beweging
die in een punt h van het omhullende oppervlak wordt aangetroffen, opgevat worden als afkomstig van het middelpunt c van
die elementaire golf, die het omhullende oppervlak .in h aanraakt.
Dientengevolge kan men spreken van een voortplanting langs de
in de figuren aangewezen lichtstralen, die, zooals men ziet, loodrecht op de golffronten staan.
§ 399. Verklaring van de wetten der terugkaatsing en
breking. Zij (Fig. 339) M M het platte grensvlak van twee
stoffen en laat LA, L' D een bundel evenwijdige stralen zijn,
die, met het vlak van teekening tot invalsvlak, daarop vallen.
Een van het lichtpunt uitgaande evenwichtsverstoring heeft
op zeker oogenblik al de punten van het golffront A a, dat
loodreeht op L A staat, bereikt; de beweging gaat dan van
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oie punten langs de lichtstralen naar het grensvlak voort. Wij
willen nagaan waar de evenwichtsverstoring eenigen tijd later
is gekomen, en wel op het oogenblik waarop de punten van
oe lijn bereikt zijn, die in D loodrecht op het vlak van de
teekening staat. Dergelijke lijnen zullen wij aanduiden door
alleen hun snijpunt met dat vlak op te noemen.
Als D door de evenwichtsverstoring bereikt is, hebben de
andere punten van AD die reeds eenigen t\id geleden ont·
vangen, en heeft de beweging zich volgens het beginsel van
HUYGENS rondom elk dier punten als een elementaire golf uit·
gebreid. Vooreerst heeft de~e uitbreiding in de eerste middenstof plaats, en wel met een snêlheid gelijk aan die van het
invallende licht. De
straal van de elemenI
taire golven die van
{Ie punten der lijn A
I
zUn uitgegaan is dien·
p
tengevolge op het gekozen oogenblik gelijk
aan aD, daar die straal
ooorloopen wordt in
denzelfden tijd, waar· 1.,..c.-----'f'-.---"ffi-- r*'-:--::::->h-----,M;:r-in de evenwichtsver·
storing den weg a D
aflegt. Op dezelfde
wijze zal de straal
van de elementairé
golven die om de pun·
ten van een willekeu·
rige lijn C beschreven
moeten worden, ge·
lijk zijn aan c D, als men 0 c loodrecht op de invallende stralen trekt.
Van al de elementaire golven zijn er eenige in de tignut
door cirkelbogen voorge'Steld. Deze cirkelbogen worden alle
ooor een rechte lijn D V, die uit het punt D kan worden ge·
trokken, aangeraakt en gemakkelijk ziet men in dat overeenkomstig daarmee het omhullende oppervlak van al de elemen-
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taire golven een plat vlak is, gaande door D V en de 1\in D. Dit vlak
is een nieuwe stand van het golffront, op dezelfde wijze all$

men dat van het vlak V V in Fig. 336 kan zeggen. Alle punten
nl. van D V ontvangen op hetzelfde oogenblik een evenwichts·
·verstoring die eenigen tijd vroeger van het lichtpunt uitging.
Daarbij is, wanneer de breedte van den invallenden bundel
zeer vele golflengten bevat, de lichtbeweging beperkt tot het
deel van het vlak D V, dat werkelijk door de elementaire golven
wordt aangeraakt. Wanneer. de invallende bundel begrepen is
tusschen . de vlakken L A en L' D, loodrecht op het vlak van
de figuur, wordt het bedoelde gedeelte begrensd door de lijnen
die in V en D loodrecht op dat vlak worden getrokken.
Wat de lijnen betreft, waarlangs zich de evenwichtsversto-ring voortplant, geldt een dergelijke opmerking als wij aan
het einde van de vorige § maakten. Men kan nl. zeggen dat.
de evenwichtsverstoring die een willekeurig punt van het
grensvlak tusschen A en D bereikt, zich van daar begeeft naar
het raakpunt van de om dat punt beschreven golf met D V.
Het golffront D V gaat nu van het grensvlak af evenwijdig
aan zich zelf voort, m.a.w. er ontstaat een bundel evenwijdige
lichtstralen, loodrecht op D V, waarvan D P' en A V P de
uiterste zijn. De lezer zal nu gemakkelijk uit de gebezigde
constructie de wetten der terugkaatsing kunnen afleiden.
Blijkens het bovenstaande is de teruggekaatste lichtbeweging nooit
gelwel tusschen D P' en A VP beperkt. In werkelijkheid ziet men op
een scherm dat door de gereflecteerde. beweging wordt getroffen, niet een
scherp begrensde lichtvlek, maar aan de randen een geleidelijken over- ·
gang van licht in donker, en zelfs, als de lichtbron een lijn is, eenige
lichte en donkere banden. Deze afwisselingen in lichtsterkte kunnen zich,
als A D klein genoeg is, tot in het midden van de verlichte plek uitstrek_.
ken, en bij een zeer smallen spiegel ziet m~:q in het teruggekaatste licht
iets dergelijks als achter de spleet van Fig, 333. ··
Het zijn deze verschijnselen, waarop in § 378 gedoeld werd.

Van het grensvlak af planten de trillingen zich natuurlUk
ook gedeéltelijk in de tweede middenstof voort. Wij kunnen
dus ook iu deze stof een reeks van elementaire golven construeeren, betrekking hebbende op het oogenblik waarop de
evenwichtsverstoring zich tot in D heeft voortgeplant. Deze
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constructie nu leidt tot de ·verklaring van de lichtbreking, wanneer men onderstelt dat het licht zich in verschillende stoffen
-niet met dezelfde snelheid -voortplant, een onderstelling die zeer

is, als men zich herinnert dat ook de voortplantingssnelheid van de golfbewegingen die wij in het. tiende
hoofdstuk bespraken, steeds afhankelijk is van den aard der
stof waarin zij zich uitbreiden.
Is de snelheid in de eerste stof, waar de invallende stralen
gevonden worden, v1 en die in de tweede stof v2 , dan moeten
wij om .A een elementaire golf beschrijven met den straal
natuu.rl~jk

V

X a D,
= V~
v,

·

om B een bol met den straal ~ X b D, enz.
v,
Het omhullende oppervlak van al deze bollen is een plat vlak
dat door D gaat en de bollen die bij de lijn .A behooren aanraakt op een lijn W. Door deze lijn en D. is het golffront in
de tweede middenstof begrensd; het plant zich in de richting
.A W Q verder voort.
Dat de gebroken lichtstraal A Q met den invallenden LA
en de normaal NA N' in één plat vlak ligt, ziet men aanstonds. Verder is de hoek van inval i = L A N = D A a en de
hoek van breking r = Q.A N' = A D W. Uit de rechthoekige
driehoeken AD a en AD W vindt men dan

.A W

v,
aD
s1n i
sin r - A W = v2 •
Inderdaad is dus de verhouding der sinussen van den.invalsen den brekingshoek standvastig; tevens blijkt de brekingsindex
gelijk te zijn aan de verkonding van de voortplantingssnelheden.

Hieraan kunnen wij nog het volgendê toevoegen :
a. Dat werkelijk de oorzaak van de lichtbreking in het verschil der voortplantingssnelheden mag gezocht worden, is door
de waarneming bevestigd. Volgens de gegeven theorie moet
de snelheid van het licht tn water ongeveer 3/ 4 zijn van die
in de lucht, daar de brekingsindex 4 / 3 is. Door rechtstreeksche
proeven, naar het in § 376 aangegeven begin$el, bij welke men
een lange kolom water op den weg van het licht tJUsschen den
draaibaren en den vasten spiegel had geplaatst, is dit bevestigd.

Men kan nu verder voor alle doorschijnende stoffen, zooals
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b.v. glas, voor welke een rechtstreekscha meting onmogelijk is,
de snelheid van· het licht bepalen uit de formule v = Vo, waarin

n

n den brekingsindex en v0 de snelheid in de lucht voorstelt.
Bij den overgang uit het luchtledige in een of ander gas
wordt het licht naar ·de normaal toe gebroken; de brekings·
index is voor lucht van 0° en 76 cm druk 1,000292. Derhalve
is de snelheid in het luchtledige in deze verhouding grooter
dan die in de 'lucht.
Optisch dichtere of minder dichte middenstoffen zijn midden·
stqffen waarin de snelheid van het licht kleiner of grooter is.
fJ, De formules (2) en (3) van § 344 z~jn een onmiddellijk

gevolg, van de betrekking n = ~ .
.
v2.
e. In Fig. 339 is ondersteld dat v1 > v2 is. De lezer zal de figuurgemakkelijk kunnen tP.ekenen voor het tegengesteld6geval. Ligt dan de
invalshoek boven den grensht>ek der totale terugkaatsing, dan vallen deelémentaire golven in de tweede middenstof binnen ~lkaar, zoodat ergeen omhullend oppervlak meer is, èn dus in de tweede middenstof geen
bewegingstoestil.nd met platte golven en met lichtstralen loodrecht' rlaarop
ontstaat. Intossehen is het niet aannemelijk dat de tri:llingen die zich in
de verschillende elementaire golven uitbreiden, elkaar in ieder punt achter het grensvlak geheel vernietigen; het is te verwachten dat toch
eenige beweging in de tweede stof doordringt. De theorie is er in geslaagd over dit punt te beslissen. Zij heeft geleerd dat de trillingen wel
in de tweede stof doordringen, maar dat bij verwijdering van het grensvlak de amplitudo zeer snel afneemt, zoodat die eenige golflengten achterdat vlak geen merkbare waarde meer heeft. Van een deel van het arbeidsvermogen, dat in de tweede middenstof naar steeds grooter afstanden
zou wordên weggevoerd, is geen sprake meer; integendeel, zoodra eenmaal de bovenbedoelde bewegingstoestand nabij het grensvlak ontstaan
is, wordt al het aankomende arbeidsvermogen weggevoerd door het
teruggekaatste licht, zoodat er wel degelijk totale terugkaatsing is.
d. De kleurschifting moet' hieruit ·verklaard worden dat, terwijl i?f
hèt luchtledige de snel·heid voor ·alle kleuren geheel, en in de lucfit
bijna dezelfde is, dit voor vaste en vloeibare lichamen niet meer dom··
gaat. Wanneer nl. voor rood l.icht n den brekmgsindex van een vast
lichaam of een vloeistof voorstelt, v de voortplantingssnelheid in dat
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lichaam, v0 die in de lucht, en wanneer voor blauw licht dezelfde letters:.
met accenten worden gebezigd, heeft men
1

1t

<

Vo

I

=V';

>

daar nu v0 = v 0 en n nl is, moet v v' zijn.
·waardoor het verschil tusschen v en v' veroorzaakt wordt, kan echter
slechts door een theorie worden aangegeven, die dieper in het mechanisme van de verschijnselen doordringt.
1

Wij moeten ons tot het volgencle bepalen. Het verschijnsel van de absorptie
bewijst dat bestanddcelen van de molekulen in beweging gebracbt kunnen
worden. door de aethertrillingen, en ook dan wanneer er geen oo•·zaken bestaan, die de tl·illingen in onregelmatige warmtebeweging omzetten, kan men
aannemen dat deeltjes met den aether meetrillen. Of zij dat in meerdere· of
mindere mate doen, zal (§ § 320 en 321) van de periode der aethertrillingen,
dus van de kleur van het licht, afhangen. Verbeeldt men zich nu twee uiterste
gevallen, nl. één klP.ur, bij welke het meetrillen niet, en een andere, waarbij
het wel plaats heeft, dan geschiedt de voortplanting in het eene geval dooiden aethe•· alleen, en in het andere geval door den aether en de molekulen.
Zood•·a echter een nieuwe stof bij de voortplanting van de golven in bet spet
komt, moet de snelheid anders uitvallen.
Deze verklaring vindt een kracbt.igen steun in de waarden van den brekingsindex bij stoffen die sommige stralen sterk absorbeeren. Hier is men
zeker dat bet meetrillen meer en meer plaats heeft, naarmate de trillingstijd
nadert tot dien van de stralen die het sterk~t worden opgeslorpt. Tegelijk.
blijkt dan ook de brekingsindex veranderingen te ondergaan, veel g•·ooter dan.
ooit bij een doorschijnende stof wo•·den gevonden.
e. Stelt men zich voor dat de lichtsnelheid op deze wijze door het meetrillen van deeltjes in de molekulen bepaala wordt, dan is het ook duidelijk dat
elke verandering in het aantal of den aard der molekulen van invloed op den
brekingsindex moet zijn.
De theorie leert dat bij vergrooting der dichtheid d van een stof de

brekingsindex n in zoodanige mate moet toenemen, dat
n2-1 1

n2+2'd
een constante grootheid is, wat inderdaad ten naaste bij het geval is.
Zelfs is het gebleken dat deze regel nog doorgaat bij overgang van de
stof in een anderen aggregatietoestand.
f. Als voor een bepaalde soort van enkelvoudig licht J. 0 en v0 de
golflengte en de voortplantingssnelheid in de lucht, "A en v diezelfde
grootheden in een andere stof met den brekingsindex n zijn, heeft men
"A: J. 0 =v: v0
en dus
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§ 400. Interterentlneraeblj~t~~elen waarbij do tweo stralen •!oor nrsebillende stoft'en gaan. In Fig. 340 stellen P en Q de doo1·.sneden voor van
het vlak der teekening met twee dikke glasplaten (b;v. van 3.crn), waarvan
de zijvlakken loodrecht op dat vlak staan. De pla'ten hebben evenwijdige zijvlakken; zij zijn ook bijna evenwijdig aan elkaar en hebben dezelfde dikte.
Twèe stralen La en L .g, die van een lichtpunt L nagenoeg in dezelfde rich- .
. ting uitgaan, kunnen, na de wegen LabédeenLghi kmgevolgd te hèbben,
.Fig; 340. .
in. een punt van het netvlies van een waarneL
mer samenkomen. Daar
de wegen in de lucht
en die in het glas wel
ten naaste bij maar niet
geheel dezelfde zijn voor
de twee stralen, hebben
dae een phaseverschil
gekregen en kunnen
elkaar verzwakken of
versterken.
Onderstellen wij nu
Q dát bij L een natriumvlam · geplaatst is, en
dat ieder punt van het
netvlies licht ontvangt
van een zekere uitgestrektheid van die vlam.
Men kan aantoonen
e m
dat slechts twee stralen,
van eenzelfde punt L der vlam uitgaande in een bepaald punt A van het netvlies kunnen samenkomen; van die twee stralen moet altijd de een, evenals
La bede, aan de voorzijde 'van ue eerste en aan de achterzijde van de tweede
glasJllaat worden teruggekaatst, en de andere, evenals L g hik m, aan het
aèbtervlak van P en het voorvlak van Q. Wij zullen bet ph aseverschil dat deze
stralen in A hebben gekregen; door {L A) 1 ~ (LA) 2 aanduiden. Men kan nu
bewijzen dat het oog zoo geaccommodeerd kan worden, dat al de paren van
stralen, die, van verschillende punten der lichtbron afkomstig, eenzelfde punt
A van het netvlies bereiken, hetzelfde of nagenoeg, hetzelfde phasever8chil ver.toonen, d.w.z., wanneer L', L", enz. de_andere punten van de vlam voorstellen,
waarvan de trillingen in A komen, dat
(L A)1 "'- (L A)2 = (L' A) 1 - (L' A)2 = (L" A) 1 - (L" A) 2 =enz.
is. De gemeenschappelijke waarde van deze verschillen noemen wij kortheidshalve het "phaseverschil in A"; naarmate het een even of een oneven aantal.
halve trillingstijden bevat, vindt men in A lfcht of duisternis.
Is B een ande1· punt van bet netvlies, dan zullen wij onderstelJen dat de
paren van lichtstralen die daar samenkomen ook alle l;letzelfde phaseverschil
vertoonen, dat rlus ook
·
(L B)1 - (L B): (L' B) 1 - (L' B)2 - enz.

=
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is, maar dit "phaseverschil in .B" kan een andere waarde hebben dan.dat in
A, Det·halve kan in het eene punt van het netvlies licht en in een ander punt.
duisternis worden gevonden.
De punten waar het phaseverschil een zeker vol aantal trillingstijden, b.v.
k trillingstijden, bedraagt zullen alle óp het netvlies op een zekere lijn l,
{Fig. 341) liggen. Daarnaast vindt men een lijn l2 , waar bet phaseversehil
(k î) T·is, dan een lUn l3, waar het (k 1) T is, enz. Natuurlijk wordt
-dan langs 1,, l,, enz. duisternis, langs 111 l3 , 15 licht gevonden.
Welke geda.gnte deze donkere en lichte banFig. 841.
-den hebben, hangt van vele omstandigbeden
af, maar doet voor ons doel niet ter zake.
Dank zij de dikte van de platen zijn de
stralen a b en ik (Fig. 340) op een merk baren
afstand van elka.ár; derhalve loopen tusschen
-de platen tw~ van elkaar gescheiden lichtbundels, die voor ieder punt van het netvlies
elk eenige lichtstralen opleveren. Stel nu, dat
wij voor al de stralen die den eenen bundel
uitmaken, den tijd waat·in zij van de eene
nast• de andere glasplaat gaan, met 1 T kunnen vet·k01·ten. Dam worden al de phasevet·schillen in Fig. 341 1 T grooter of kleiner;
wij zullen het laatste aànnemen.
Halver.wege tusschen de lijnen l2 en l 3 loopt een lijn, die in de ligum· ge'stippeld is, en waarvoot· het phasevCJ~schil eerst{k !) T bedroeg. In de punten van die lijn wordt het vet·schil dus thans (k t) T; d. w. z, terwijl eerst
langs de 1\jn l 2 duisternis werd waat·genomen, is dit nu op de gestippelde lijn
het. geval, tenvijl men langs Et, waar het phaseverscbil tot (k !) T i's gedaald, eenig licht ziet.
.
Men kan dus zeggen dat de donkere lij.n l~ zich naai' boven \'et·schoven
heeft over een afstand, gelijk aan het vierde gedeelte van dien tu~schen twee
op elkaar volgende donkere lijnen, en zondet• moeite zal men inzien dat alle
lijnen aan deze verschuiving ovet· hflt netvlies deelnemen. Kan men nu met de
verkorting van den tijd dien de eene lichtbundel noodig heeft, om van P uaar
Q te gaan, vom·tgaan, dan bewegen zir.h ook de interferentiebanden aanhou-dend naat• boven; bedraagt ten slotte rle bedoelde verkorting K trillingstijden,
-dan zijn in elk puni .:vàn hét netvlie~beèld K donkere stl'epen voorbijgegaan.
Men kan het verschijnsel bezien door een kijker met draadkruis, en ~an
tellen, hoeveel banden bij het snijpunt va11 de Maden passeet·en..
Een middel om het verschijnsel voot•t te · br•engen is nu het :volgende. Op
den weg van den eenen lichtbundel wordt een kolom lucht geplaatst, die in
een door plaatjes spiegelglas gesloten buis bevat is;welke plaatjes tot voorbij
den tweeden bundel reiken. Ppmpt men nu de lucht uit de buis weg, dan
verplaatsen zich de intet·fet·entiestrepen, en zij doen dit4n omgekeerde t·ichting
~Is de lucht weer wordt toegelaten. Deze vet·plaatsingen zijn hierad'n te wijten,
dat de snelheid van het licht in het luchtledige grootet· is dan in de lucht.
Zij K het aantal donkere banden die men ziet voorbijj:~:aan, wanliPet• men
in de geheel luchtledige buis de lucht laat toetreden, n de bt·ekingsindex bij
~ n.
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den overgang van het luchtledige in de lucht, Ao de golflengte in het luchtledige, L de lengte van de buis, dan zal men vinden

n=1+Ki.
§ 401. Verandering der gedaante.,van lichtgolven als zij
door een lens gaan. Wanneer men een bolle lens (Fig. 342)
bezigt om een bundel evenwijdige stralen te doen convergaeren
Fig. 342.
naar een enkel punt F, kan men
ook zeggen dat hij een platte lichtgolf V verandert in een bolvormige
golf V', die F tot middelpunt heeft
--H--.",...-l+----G---'P._•_
en zich (verg. Fig. 338) in dat punt
samentrekt. Het zal nu duidelijk
zun hoe de lens dit kan doen.
Een evenwichtsverstoringdie eerst
alle punten van het vlak V heeft
bereikt, moet vervolgens gelijktijdig in alle punten van V'
komen. In denzelfden tUd moet derhalve de verstoring in het
midden een kleineren, en nabij den rand een grooteren weg
doorloopen, en dit is mogelijk als de voortgang op de een of
andere wijze is vertraagd, en die vertraging in het midden
meer is dan nabij den rand. De vertraging wordt nu teweeggebracht doordien tusschen V en V' een deel der lucht door
het glas van de lens is vervangen; wij weten nl. reeds dat
de snelheid van het licht in het glas kleiner is dan in de ·
lucht. Om de vertraging in het midden het grootst te doen
zijn, moet daar het glas de grootste dikte hebben.
Evenals in het hier besproken voorbeeld kan men ook in
elk ander geval de werking van een lens beschrijven door te
spreken, .niet van de lichtstralen, maar van de golven.
Bij een homocentrischen lichtbundel heeft men alt\jd met
bolvormige golven te doen (verg. Fig. 337 en 338), en de hoofdeigenschap van de lenzen kan dus zoo worden uitgedrukt:
Vallen op e,en lens bolvormige golven, dan ontstaan daaruit wegens de vertraging die door het glas wordt teweeg_qebracht andere, eveneens bolvormige golven.
Men kan, om dit op te helderen, zich b.v. in Fig. 305 (§ 358}
aan de linkerzijde van de lens een golf voorst~llen diB L, en

195
aan de rechterzijde een andere die B tot middelpunt heeft.
Daar nu een van L uitgaande evenwichtsverstoring op een
zelfde tijdstip al de punten van de eerste golf bereikt, een
zekeren tijd later in de punten van de tweede is aangekomen,
en eindelijk denzelfden tijd noodig heeft, om van de verschil·
lende punten van die golf tot in B voort te gáan, komt men
tot het besluit:
De wegen langs welke fj,e versokillende stralen van een lichtpunt L naar het beeldpunt B loopen, worden alle in denzelfden
tiJd door de trillingen afgelegd.
Het hier gezegde gaat ook door, als het lichtpunt en het
beeldpunt buiten de as liggen. Wannoor eindelijk de invallende
lichtstralen L L, zooals in Fig. 302 (§ 357) evenwijdig aan
elkaar maar niet aan de as loopen, ontstaat uit een platte
golf, loodrecht op L L, een bolvormige die G tot middelpunt
heeft, en zullen weer de trillingen denzelfden tijd noodig hebben om zich van de verschillende punten van dat platte golffront tot in G voort te planten.
Met het oog op de volgende § § valt nog iets op te merken.
Terwijl nl. in het geval van Fig. 342 de phase in de verschillende punten van het vlak V dezelfde is, is het ook denkbaar
dat op een of andere wijze in die punten trillingen van verschillende phasen zijn gekomen. Ook dan planten die trillingen
zich alle in denzelfden tijd naar F voort; zij intertereeren dientengevolge in dit punt met dezelfde phaseversçhillen die zij in
het vlak V ten opzichte van elkaar hadden.
Het is b~jna overbodig op te merken dat eveneens trillingen
die, in het geval van Fig. 302, van de linkerzijde der lens
komende, het punt G bereiken, daar met dezelfde phaseverschillen samenkomen, die in een vlak loodrecht op L L bestonden.
Het is duidelijk dat, wanneer in het geval van Fig. 342 een zuiver
bolvormige golf zal ontstaan, de dikte van het glas volgens een bepaalde
wet van het midden naar den omtrek moet afnemen. Aan die wet wordt
nu bij een lens met bolvormige zijvlakken niet geheel voldaan; de golven worden niet volkomen bolvormig en trekken zich niet in één punt
samen. Dit is de spherische aberratie.
Bovendien, al mocht. men hiervan afzien, dan zou nog de ongelijkheid
van de snelheden die lichtstralen van verschillende kleur in het glas
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hebben (§ 399, d), van invloed zijn. Daardoor wordt de vertraging waar~
over wij spreken grooter voor het violette dan voor het roode licht;
heeft dus de uittredende golf voor dit laatste de gedaante V' (Fig. 342),
dan zal hij voor het eerste den vorm hebben, die door de gestippelde
lijn is aangeduid, zoodat de trillingen van het violette Jicht in het middelpunt G van die lijn samenkomen. In deze afwijking zal men de chro'matische abe1·ratie herkennen.
Wij zagen reeds hoe men door vereeniging van twee of meer lenzen
deze fouten tracht weg te nemen. liet ~oel van zulk een combinatie
kan nu zoo worden opgevat, dat de eene lens moet goedmaken, wat de
andere aan den vorm van de golven bedorven heeft, zoodat ten slotte
zuivm· bolvormige golven, die voor de verschillende kleuren dewlfde
kromming hebben, verkregen worden.
§ 402. Proeven van Fraunhofer over de buiging van het
licht. Zij (Fig. 343) S een. ondoorschijnend scherm met een
opening a b van dezen of genen vorm, L een convergeerende
lens, waàrvan 0 het optisch middelFig. 343.
punt en F het hoofdbrandpunt is. Loodrecht op S valt een bundel evenwijdige
.K,I
lichtstralen K en wij willen de lichtverdeeling beschouwen, die daardoor
in het focale vlak U wordt teweegc b
S
gebracht.
~"""~--Volgens het beginsel van HuYGENS
L
o
ti
gaan van elk punt der ·opening lichtstralen naar alle richtingen. Wil men
I
nu de lichtsterkte bepalen in een wille·
keurig punt P van U, dan moet men
op de lichtstralen ad, bh, c e enz. letU---:::f--;::----ten, die van de opening, evenwijdig
p F
aan 0 P, uitgaan (§ 357). Brengen wij
het vlak V loodrecht op deze stralen, dan zijn volgens de
vorige § de phaseverschillen waarmee de stralen in P samenkomen, dezelfde, die de trillingen welke van a, c, b, ... naar
de punten d, e, h, ... van dat vlak gaan, op deze laatste pl(latsen ten opzichte van elkaar hebben. Daar de phase in het
vlak a b overal dezelfde is, hangen de bedoelde verschillen
alleen van de lengte der wegen a d, c e, b h, enz. af.

_j
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Volgens de hier aangeduide methode heeft men de lieht·
sterkte in verschillende punten van het vlak U voor allerlei.
vormen van de opening berekend en een volkomen overeen·
stemming met de werkelijkheid gevonden.
Het eenvoudigst wordt de theorie voor een spleetvormige Qpening,
waarop Fig. 343 betrekking kan hebben als wij ons voorstellen dat de
randen der spleet, loodrecht op het vlak der teekening, door de punten
a en b gaan. Wij zullen aannemen dat .het invallende licht enkelvoudig
is en de golflengte À heeft. Men ziet nu gemakkelijk in dat in het
hoofdbrandpunt F een maximum van lichtsterkte gevonden wordt, Van
daar af neemt naar weerszijden de lichtsterkte af, en zij wordt 0 in een
punt P dat zoo gelegen is dat de twee stralen die, van de l'anden der
opening afkomstig, in dit punt samenkomen, een vollen trillingstijd in
phase van elkaar verschillen; men overtuigt zich hiervan door een redeneering overeenkomende met de in § 3915 gebezigde. Verder naar links
gaande vindt men een afwisseling van licht en donker waarbij de maxima
echter steeds lichtzwakker worden. Zièn wij van die volgende maxima
af, dan kunnen wij zeggen dat de lichtverdeeling over de lijn U begrensd wordt door het punt P en het punt P' dat aan den anderen
kant even ver van F ligt.
Is nu de bundel K afkomstig uit een collimator met de spleet loodrecht op het vlak der teekening, zoodat men bij afwezigheid van het
scherm S een lichtlijn met dezelfde richting in het punt F zoukrijgen,
dan komt wegens de buiging donr de spleet a b in plaats van die lijn
een lichte bandj waarvan F P (afstand van maximum tot minimum) de
halve breedte is. Den hoek F 0 P = (3 waaronder F P van uit het optiscn
middelpunt der lens gezien zou worden, kan men de halve "angulaire"
breedte van den lichten band noemen.
Die hoek is gelijk aan dien welken de lijn d h met a b maakt, en
daar nu het verschil van b h en a d de golflengte À moet zijn, heeft
men, als men de breedte a b der opening door b voorstelt,
•

sm (3=
waarvoor men, als b veel grooter dan
boogmaat uitdrukt mag schrijven

'À

b'
À

is, en als men den hoek (3 in

À

!1=b
Het verdient nog opmerking dat het buigingsbeeld in het vlak U niet
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vernndert en op dezelfde plaats blijft, wanneer men het scherm met de
spleet voor. de lens naar recht! of links verschuift. Men zal dit zondermoeite inzien.
§ 403. Traliespootra. Wij beschouwen nu het geval dat
~ich in het scherm een groot aantal spleten a b, c d, ... h i,
k l, . . . (Fig. 344) bevinden, waarvan de randen loodrecht op

het vlak van de figuur staan. Daarbij onderstellen wij dat
deze spleten even breed zijn, dat ook de tusschenruimten aan
elkaar gelijk zijn en dat het invallende licht homogeen is, met
de golflengte ).,
Fig. 344.

Vooreerst is het duidelijk dat men in. het hoofdbrandpunt
van de lens licht zal waarnemen. Beschouwen wij verder een
zijwaarts gelegen punt P en nemen wij aan dat elke opening
op zich zelf daar aenige lichtbeweging geeft; het is dan nog
mogelijk dat al de openingen te zamen er duisternis veroor-
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zaken. Men kan nu echter eenige standen van het punt P
aangeven, bij welke het licht dat van een der spleten afkomstig
is, door het licht van elke andere opening versterkt wordt.
Men kan nl., althans wanneer h k niet al te klein is, een
lijn k r zoo trekken, dat, als h r loodrecht daarop staat, k r = J..
wordt. Trekt men dan 0 P II k r, dan is P een van de bedoelde
standen.
Immers, zoo men uit al de punten van de op elkaar vol·
gende openingen h i en k l stralen evenwijdig aan k r trekt,
behoeft men slechts te letten op de phaseverschillen tusschen
.deze stralen in een vlak loodrecht op 0 P. Brengt men dit
vlak door het punt h, dus door de lijn h r, dan ziet men onmiddellijk dat de stralen die van h en k uitgaan, een phaseverschil van 1 trillingstijd vertoonen, omdat k r = J.. is. Laat
men verder uit de punten i en l loodlijnen op h r neer, dan
is het verschil van die loodl\jnen = k r, zoodat oo~de stralen
die van den rechterrand der opening h i en van den rechterrand der opening k l uitgaan, een phaseverschil van 1 trillingstijd hebben. Ditzelfde geldt eindelijk van de stralen die, altijd
in de richting van k r, worden uitgezonden door twee "over-eenkomstige" punten van àe openingen h i en k l, door twee
punten nl., die, zooals p en q, voldoen aan de voorwaarde
hp=kq.
Ten einde de totale lichtbeweging in het punt P te ver"krijgen, kan men beginnen met eerst al de bewegingen samen
te stellen, die de eerste opening doorlaat, dan al de bewegingen die de tweede doorlaat, om eindelijk de trillingen die
men aldus gekregen heeft, en die elk bij een van de openingen
behöonm, bijeen te voegen. Daar nu de gedeeltelijke bewegingen
-die de punten van de eerste spleet geven, gelijk zijn aan die,
welke van de punten der tweede afkomstig zijn - omdat
-een phaseverschil van één trillingstijd niet ter zake doet moet ook de totale beweging die P van de eerste opening
ontvangt, gelijk zijn aan die, welke aan de tweede opening
te danken is; die bewegingen zullen elkaar dus versterken.
Wegens de omtrent de breedte der spleten en tusschenruimten gemaakte onderstelling bestaan nu tusschen de stralen
-die, evenwijdig aan 0 P, van twee willekeurige naast elkaar
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liggende openingen uitgaan, dezelfde phaseverschillen als tusschen die, welke van h i en k l uitgaan. Ten deele is' dit nog
in de figuur zichtbaar gemaakt. Men kan er uit afleiden dat
in P al de bewegingen die van de verschillende openingen afkomstig zijn, geheel aan elkaar gelijk zijn en elkaar dns versterken.
Tevens is het duidel~jk dat een dergelijke versterking der
lichtbeweging als in P ook in een aantal andere punten van het
vlak U wordt gevonden. Evenals wij den rechthoekigen driehoek
h k r zoo geconstrueerd hebben, dat de rechthoekszijde k r = J..
is, kan men op h k, of op een der daarmee overeenkomende
lijnen, als schuine zijde een rechthoekigen driehoek construeerent
waarvan de eene rechthoekszijde de lengte 2 }., 3 }., 4 }., enz.
heeft. In de figuur stellen a c s en t u w twee dergelijke driehoeken voor, waarin c s = 2 }. en u w = 3 }. is; door 0 Q evenw\jdig aan c s, en 0 R evenwijdig aan u w te trekken, vindt
men twee van de bedoelde punten, nl. Q en R.
Natuurlijk wordt ook in de punten die aan de rechte:çz\jde
even ver van F liggen, als P, Q, R, enz. aan de linkerzijde,
licht gevonden.
Het kenmerkende van het buigingsverschUnsel bij een groot
aantal spleten is nu dit, dat in alle andere punten dan de opgenoemde duisternis bestaat. Wij kunnen het bewijs daarvoor
niet geven, maar kunnen toch opmerken dat in die punten,
waar de trillingen die van de verschillende openingen komen,
niet dezelfde phase hebben, de kansen op een uitdooving met
het aantal openingen toenemen, om de eenvoudige reden, dat
er onder vele openingen allicht te vinden zijn, die tegenge·
stelde phasen opleveren.
Wat men ten slotte waarneemt zijn enkele scherpe lichtpunten. Deze veranderen in lichtlijnen loodrecht op het vlak van
de teekening, wanneer men voor de verwijderde lichtbron een lijn
van diezelfde richting bezigt, of wanneer de invallende stralen
uit een éollimator, met de spleet loodrecht op het vlak der
figuur, komen.
Gaat men tot een andere soort van enkelvoudig licht over,
dan houdt men een lichtbeeld in F, maar de punten P, Q, R, .. _
komen op andere afstanden van F, en wel op des te kleinere,
naarmate de golflengte kleiner is. Hebben dus P, Q, R, ... op
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rood licht betrekking, dan zullen violette stralen lichtl~jnen
geven b.v. in P', Q', R', . .. Bij het gebruik van wit licht ontstaat in F een ongekleurde lichtlijn - hetzelfde beeld dat men
krijgen zou, als het schérm met de openingen werd weggenomen - maar tusschen P' en P, Q' en Q, R' en R, enz. ontstaan "spectra", telkens met de violette zijde naar F gekeerd.
Men kan het buigi:ngsbeeld op een scherm opvangen, of wel
door een achter het vlak U geplaatste loupe beschouwen. In
dit geval komt de zaak hierop neer, dat men een kijker, waarvan de lens L het objectief is, op de verwijderde lichtbron
richt. Is het gezichtsveld te klein, om gelijktijdig het geheele
buigingsbeeld te bevatten, dan kan men, door den kijker te
draaien, achtereenvolgèns de verschillende deelen van het beeld
bezien. Wordt nl. aan de as van de lens L de richting van
k r gegeven, dan zullen de stralen die zich in onze figuur
in P vereenigen, in het hoofdbrandpunt van de lens samenkomen, nog steeds met dezelfde phase, zoodat een lichtl\jn
gevormd wordt.
Een scherm zooals het in deze § beschouwde wordt een
tralie (of een rooster) genoemd, en de daardoor gevormde spectra
heeten traliespectra (of buigingsspectra).
Zij worden, van F af gerekend, als het spectrum van d&
eerste, de tweede, de derde orde, enz. onderscheiden.
Om een fijn traliescherm te maken trekt men op een glasplaatje met behulp van een verdeelmachine een groot aantal
fijne groeven, op gelijke af.'3tanden van elkaar. Men kan deze
groeven als ondoorschijnende deelen van het scherm opvatten.
In de vervaardiging van · zulke gegroefde glasplaatjes heeft
men het ver gebracht; men heeft er gemaakt, die op een
afstand van 1 mm vele honderden groeven bevatten. De traliespectra, met behulp van dergelijke plaatjes verkregen, doen
in zuiverheid voor geen prismatisch spectrum onder.
Bovendien doen de beschreven buigingsverschijnselen ons een
middel aan de hand, om de golflengten van het licht nauwkeuriff
te meten. Men kan daartoe van den in § 375 vermelden spectrometer gebruik maken; men heeft slechts het prisma door
een tralie te vervangen, waarvan het vlak loodrecht op de as
van den collimator staat. Richt men dan den kijker, bij ge,.
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brui~

van hoinogeen licht, eerst zoo, dat het '.Jeeld F (Fig. 344)
met het snijpunt van de kruisdraden samenvalt, en vervolgens
zoo dat dit met het eerste zijwaarts gelegen beeld het geval
is, dan is de draaiingahoek cp gelijk aan de hoeken P 0 F en
k h r in Fig. 344. Men behoeft nu alleen nog den afstand h k
te kennen, om de golflengte te kunnen bere~enen. Stellen
wij dien afstand door b voor, dan vinden wij nl. .uit den
driehoek k h r
;_ = b sin cp.
De grootheid b is klaarblijkelijk niet anders dan de afstand
over welken men telkens, vóór het trékken van een nieuwe
groef, den diamant heeft verschoven. Men kan hem meten,
wanneer, zooals gewoonlijk het geval is, op het glasplaatje
staat aangegeven boeveel groeven erop getrokken zijn. Dan is
het voldoende, nog de breedte te meten van het gedeélte van
het plaatje, dat met de groeven bedekt is.
Natuurlijk kan men ook met zonlicht werken en dan de
golflengten der lijnen van FRAUNHOFER meten.
De gQlflengten worden gewoonlijk uitgedrukt· in een door ANGSTRÖM
ingevoerde eenheid (A. E.) die 10-B cm bedraagt. De golflengten van
de D-lijnen '(§ 387) b.v. zijn 5890 en 5896 Ä:. E.

Ten slotte verdient het nog vermelding, dat een gegroefd
oppervlak ook in het teruggekaatste licht dergel\jke buigingaverschijnselen geeft als in het doorgelaten licht. Men heeft
zich in de laatste jaren bij onderzoekingèn over het spectrum
met uitstekend gevolg van gegroefde metaalspiegels bediend.
De tralies van RowLAND, bestaande uit vlakke of holle spiegels, waarop
talrijke fijne groeven zijn getrokken; behooren tot de machtigste hulpmiddelen tot ontleding van het licht. Bij de holle tralies kan de lern;
worden weggelaten.
De kleurverschijnselen die het parelmoer in het teruggekaatste licht
vertoont, hebben dezelfde oorzaak als de buigingsspectra. Dat zij werkeIijk door fijne groeven op het oppervlak ontstaan heeft men bewezen
door een afdruk van het parelmoer in een of andere stofte maken. Die
:afdruk doet dan dezelfde kleurschakeeringen zien.
§ 404. Tredenspectroskoop. Met de werking der tralies heeft die van
MICHELSON's · tredenspectroskoop (echelon-spectroskoop) veel overeen-
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komst. Deze toestel bestaat uit een zeker aantal ghsplaten met evenwij(}ige zijvlakken, die alle dezelfde dikte hebben, maar waarvan de breedte
geleidelijk met gelijke verschillen afneemt. Zij zijn zoo geplaatst (Fig. 345)
(}at zij aan de eene zijde als de treden van een trap voorbij elkaar uitsteken. Loodrecht op het voorvlak A B valt een bundel evenwijdige
lichtstralen en op het stel platen volgt een bolle lens L waarvan de as
~veneens loodrecht op A B
Fig. 345.
staat en in het focale vlak U
waarvan wij de lichtverdeeling
·willen beschouwen. Zooals
b
a
A.
B
men ziet onderscheidt zich de
;n
inrichting van de in Fig. 344
L=+-T-+v~----~---------1)
voorgestelde alleen hierdoor,
r
dat het tralie door het stel
·glasplaten is vervangen.
Verdeelen wij, zooals het in
(}e figuur door de stippellijnen
is aangegeven, het voorvlak
A B in de strooken A a, a b,
.b c, ... - Q.ie alle even breed
zijn - dan is het duidelijk dat
àe stralen die de eerste strook
bereiken een glasdikte A C
moeten doorloopen, die welke
()p de tweede vallen, een tweernaal zoo groote dikte en zoo
vervolgens. Wij kunnen nu
vooreerst nagaan wat er van
het licht wordt dat door één
strook wordt doorgelaten,
waarbij wij ons vooreen oogenblik kunnen voorstellen dat
voor A B e~n ondoorschijnend
:seherm is aangebracht, r.net een spleet die juist die éénestrook vrijlaat.
Bevonden zich achter deze spleet geen glasplaten dan zou men, zooals
wij in ~ 402 zagen, in het vlak U een lichtband tusschen de twee op
gelijke afstanden aan weerskanten van F liggende minimaP en P' verkrijgen, én wel zou, als men
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Aa=ab=b c=,.,..:._b
stelt,

. (2)
zijn. Aan deze lichtverdeeling verandert niets als men achter alle punten
van de béschouwde strook een zelfde glasdikte aanbrengt, en daar zij
ook dezelfde blijft, als men de spleet van de eene naar de andere strook
verschuift, is het duidelijk dat men, als het geheele voorvlak AB vrij
is, in hoofdzaak te doen heeft met lichtbewegingen die door de verschillende strooken van het voorvlak zijn doorgelaten en binnen de
kleine uitgestrektheid P P' over elkaar vallen.
Daarbij doet het weinig ter zake, dat de ligging van P en P' van de
golflengte afhangt. Hoe ook de invallende strale11 samengesteld mogen
zijn, steeds blijft de lichtverdeeling over het vlak U in hoofdzaak beperkt
tot een smal centraal gebied, zooals het in de figuur door P P' is aangegeven. Van het aanmerkelijk zwakkere licht dat links van P en rechts
van P' komt, zien wij bij de volgende beschouwing af.
De in het centrale gebied over elkaar vallende lichtbewegingen hebben, daar zij verschillende glasdikten doorloopen hebben, ongelijke phasen
en de werking van den toestel komt nu hierop neer, dat, wanneer
men, zooals wij nu zullen onde1·stellen, met licht van een bepaalde
golflengte À werkt, tengevolge van de interferentie slechts in twee
punten van P P' (welke punten men met F, P, Q, R, ... in Fig. 344kan vergelijken) merkbaa1· licht wordt waargenomen.
Zij Q een willekeurig punt tusschen F en P en vatten wij de stralen
in het oog, die van de middelste punten m en n der eerste en dertweede strook A a en a b in zoodanige richting uitgaan, dat zij evenwijdig aan 0 Q op de lens vallen en dus in Q vereenigd worden. Strikt
genomen zouden wij die stralen reeds van m en n af in een richting
moeten trekken, die van de normaal op AB afwijkt, maar men kan, als
de hoek Q 0 F zeer klein is, het phaseverschil berekenen door zich voorte stellen dat de stralen eerst volgens m r en n s, in de richting dergenoemde normaat tot aan het vlak E loopen, en van r en ~af volgens
re en s f evenwijdig aan 0 Q. Trekken wij r k loodrecht op s f, dan
hebben wij slechts de tijden te vergelijken, die aan het doorloopen van
de wegen uren v s k besteed worden. De eerste wordt in de lucht afgelegd en is gelijk aan de dikte van een plaat, die wij door d zullen
voorstellen~ De weg v s heeft dezelfde lengte, maar ligt in het glas; hij
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staat dus, wat den voor de voortplanting noodigen tijd betreft, gelijk
met een weg n d in de lucht, als n de brekingsindex van het glas is.
Daar verder, wanneer
L. Q OF=qJ
gesteld wordt,
sk=bqJ
is, is het phaseverschil tussehen de stralen m e en
de tweede in de lucht een afstand

nf

hetzelfde, alsof

(n-1)d+ b qJ
meer dan de eerste had afgelegd. De stralen zullen elkaar in Q versterken als
b qJ
(n-.1) d

+

À

À

een geheel getal is.
Is dit het geval, dan zUllen (verg. § 403) niet alleen de van m en n
komende stralen elkaar versterken, maar ook de van twee willekeurige
"overeenkomstige?' punten van A a en a b afkomstige; de "resulteerende" ·
trilling in Q, die aan de eerste strook te danken is, zal een vol aantal
trillingstijden verschillen van die welke door de tweede wordt teweeggebracht. Daar men verder bij de beschouwing van twee willekeurige op
elkaar volgende stl'ooken tot dezelfde phaseverschillen komt als bij de
eerste en de tweede strook, hebben wij werkelijk de voorwaarde voor
het ontstaan van een sterke lichtbeweging aangegeven en is het begrijpelijk dat bij eenige afwijking van die voorwaarde de intensiteit al spoedig aanmerkelijk minder wordt.
Nu heeft, als de dikte van een plaat b.v. 1 cm bedraagt,

(n-1) d

. (3)

een hooge waarde, in de duizendtallen liggende. Zij p het grootste
geheele getal dat erin begrepen is, en q de overschietende breuk.
Dan wordt aan de gestelde voorwaarde voldaan door
. . (4)
À

"A

Ook de hoeken (2- q) b; (3- q) b' enz. zouden voldoen en ev11nzoo
. . (5)
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en de waarden - (1 + q) ~' - (2 + q) ~~ enz. Wij merken da9rbij op
dat een negatieve waarde van J:P beantwoordt aan een punt Q rechts van
Fen dus aan een richting van de stralen re en s f die naar de andere.
zijde dan in de figuur geteekend is, van de normaal op A B afwijkt. In
verband daarmee zou men in plaats van r s k een driehoek krijgen, waarvan eene rechthoekszijde langs r ~ valt.
Terwijl in het geval dat in de figuur is voorgesteld het phaseverschil
dat de. twee stralen in en s ten opzichte van elkaar hebben en dat
door (3) bepaald wordt, door het phaseverschil dat aan s k beantwoordt.
tot een vol aantal trillingstijden wordt aangevuld, wordt in het geval
waarover wij zoo even spraken, het phaseverschil (3') tot een vol aantal
trillingstijden verminderd wegens den tijd dien het licht minder noodig
heeft om van s uit het beschouwde punt van het vlak U te hereiken
dan om dit van r af te doen.
lntusschen zijn er onder de boven aangegeven waarden van <P slechts
twee die .aan punten in het centrale gebied P P' beantwoorden. Immers.

r

blijkens (2) ligt <P overal in dit gebied tusschen -

~en+ ~ en hieraan

voldoen alleen de waarden (4) en (5). De beide hierdoor bepaalde lichte
lijnen vindt men b.v. in Q en R op een afstand gelijk aan F P van
elkaar. Of zij meer naar rechts of naar links liggen hangt van de grootte
der breuk q af, waarmede (3) het geheele getal p overtreft. Is toevallîg
die uitdrukking juist een geheel getal, dan ligt een lichtlijn in F; trouwens, dan heeft men in r en .s dezelfde phase.
Zijn er twee lichtlijnen, dan bedraagt het phaseverschil tusschen de
trillingen die van naast elkaar liggende strooken afkomstig zijn, voor de
eene p en voor de andere p + 1 trillingstijden. Met de bij traliespectra
gebruikelijke spreekwijze kan men zeggen dat de lijnen R en Q de bij
het invallende homogene licht behoorende lijnen in de spectra van de
pd• en de (p 1)•l• orde zijn.
Gaat men nu van het tot nu toe onderstelde licht met de golflengte
'A geleidelijk tot ander homogeen licht met de golfle.ngte 'A' over, dan
verplaatsen zich de lijnen Q en R, waarbij zij, als men niet te ver gaat.
nog in het centra!~: gebied blijven. Men kan dus van den toestel gebruik
maken om twee lichtsoorten die weinig in golflengte verschillen van
elkaar te scheiden; vallen gelijktijdig stralen met de golflengten 'A en 'A'
in, dan kan men de daardoor voortgebrachte lijnen zoowel in het speè-
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trum van de pde als in dat van de (p 1 )•t• orde naast elkaar zien
liggen.
Intusschen moet hierbij worden opgemerkt dat elke lichtsoort, onverschillig hoe groot de golflengte daarvan is, in het centrale gebied P P'
gevonden wordt, met de maxima Q en R nu eens op de eene en dan
weder op de andere plaats, en al naar gelang der golflengte met
verschillende waarden van p,. dus in spectra van verschillende orde.
Te midden van al dat tusschen Pen P' Ilomende licht zouden de lijnen Q
en R waarvan wij boven gesproken hebben en die bij de bepaalde golflengte }.. behooren, allicht onzichtbaar worden. Men kan daarom het
instrument alleen gebruiken voor de ontleding van lichtmet weinig uiteenloopende golflengten, zooals men het kan verkrijgen door de stralen
van de te onderzoeken lichtbron eerst met behulp van een of meer pris.-na's
tot een spectrum uit te spreiden en daaruit door een spleet een smal
gedeelte af te zonderen. Dit gedeelte laat men dan in den tredenspectroskoop toe.
§405. Interferentieverschijnselen bij Röntgen-stralen. De verschijnselen waarop aan het slot van § 391 gedoeld werd, hebben veel overeenkomst met de in § 4{)3 besproken traliespectra. Valt nl. op een kristal
0 (Fig. 346) een smalle bundel Röntgen-stralen, dan neemt men, zooals
Fig. 346.
het eerst door v. LAUE gezien is, op een
loodrecht op het verlengde van L 0 geplaatst scherm (photographische plaat)
f.,
niet alleen een "centrale" vlek waar,
die aan de recht doorgelaten stralen te
wijten is, maar bovendien een aantal
vlekken die in regelmatige rangschikking daaromheen liggen en die bewijzen dat van-het kristal uit een
aantal bundels zich voortplanten volgens lijnen die, zooals 0 P, een
zekeren hoek rpet het verlengde van L 0 maken. Deze bijkomstige vlekken zijn vergelijkbaar met de lichtlijnen P, Q, R in Fig. 344 en om het
ontstaan er van te begrijpen moet men zich voorstellen dat de invallende stralen in elk deeltje van het kristal trillingen · opwekken en
dat dientengevolge el/; deeltje een middelpunt van trilling wo1·dt. In
iede1· punt van het achter het kristal geplaatste scherm inter{eree1·en
de van de verschillende kristaldeeltjes afkomstige trillingen en dank
zij de regelmatige rangschikking der deeltjes zal de resulteerende beweging slechts in enkele bepaalde punten van het scherm een merk-
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{Jare .çterkte hebben, evenals in het geval van Fig. 344 wegens de regelmatige ligging der spleten de resulteerende lichtbeweging in enkele punten geconcentreerd is.
Wat de rangschikking der deeltjes van een kristal betreft, kan men
in vele gevallen volstaan met een opvatting die door Fig. 347 wordt
verduidelijkt. Men ziet daarin een
Fig. R47.
aantal gelijke en gelijkvormige parali/
lelogrammen die door twee groepen
van onderling evenwijdige lijnen gevormd worden; in elk snijpunt van
dit "net" is een deeltje geplaatst.
Op 0 X en de daaraan evenwijdige
lijnen liggen de deeltjes op de onderling gelijke afstanden a; op 0 Y
en de daaraan evenwijdige lijnen liggen ?ij telkens op den afstand b van
elkaar.
Trekt men nu nog door 0 een derde lijn, 0 Z, die een zekeren hoek
met het vlak X 0 Y maakt, laat men daaraan evenwijdige lijnen door
-de andere in dil figuur aangewezen snijpunten gaan, en plaatst ·~~ op
al deze nieuwe lijnen, te beginnen met de reeds in de figuur aa~duide
standen, deeltjes op de onderling gelijke afstanden c, dan krijgt men
een voorstelling van de structuur van een kristal. De deeltjes liggen in
de punten van het "ruimtenet" dat ontstaat è:gor de onderlinge snijding
van drie groepen van vlakken die de ruimte in gelijke en gelijkvormige
parallelepi peda verdeelen.
Dat het net van Fig. 347 in een "quadratisch" net overgaat als 0 Y
loodrecht op 0 X staat terwijl a = b is, en dat op dergelijke wijze het
parallelepipedische ruimtenet een "cubisch" net kan worden, behoeft niet
verqer toegelicht te worden. In het geval van het cubische net is de
ruimte in "elementaire cubi" verdeeld.
In Fig. 347 valt een belangrijke eigenschap van het net in het oog.
Trekt men nL een lijn, zooals V, die door twee willekeurig gekozen punten
van het net gaat, dan liggen op die lijn nog ·vele andere punten, en wel
óp onderling gelijke afstanden. Men kan vervolgens V evenwijdig aan
zich zelf ver.schuiven, zoo ver dat de lijn voor de eerste maal weer door
een punt van het net gaat; ook in den nieuwen stand V' gaat de lijn
door velê punten van het net. Hetzelfde is het geval in de standen V",

20'9
V"', enz. die men krijgt door telkens de lijn over een even grooten afstand als zoo .even te ver!Schuiven. Het verdient hierbij de aandacht dat
op elk der lijnen V', V", enz. de netpunten even ver van elkaar liggen
als op V.
Iets dergelijks geldt van het ruimtenet waarin de deeltjes van een
kristal liggen. In een -vlak V dat door d1-ie willekeurig gekozen, niet
()p een rechte lijn liggende deeltjes .gebracht wordt, liggen een groot
aantal deeltjes in parallelogram-1·angschikking. Diezelfde rangschikking vindt men terug als men het vlak een willekeurig aantal malen
<Jver een bepaalden afstand d naar den eenen of den anderen kant
vm·schuift, en men kan d zoo kiezen dat elk kristaldeeltje in een der op
elkaar volg~nde vlakken V, V', enz. ligt. Men noemt deze vlakken
kristallographische vlakken.
Daar wij begonnen met drie deeltjes willekeurig te kiezen, bestaan bij
een gegeven kristal vele groepen van kristallographische vlakken van
verschillende richtingen. Zij onderscheiden zich van elkander door de
wijze waarop in elk de deeltjes ten opzichte van. elkaar liggen, in het
bijzondef door de meer of minder dichte opeenhooping der deeltjes, het
grootere of kleinere aa,ntal daarvan die per vlakte-eenheid voorkomen.
Tot opheldering hiervan wijzen wij er op, dat in Fig. 347 de deeltjes
op de lijn V verder uiteenliggen dan op 0 X en dat gemakkelijk lijnen
kunnen worden getrokken, op welke de deeltjes nogveel verder van elkaár,
verwijderd zijn.
De ervaring heeft geleerd dat de grensvlakken van een kristal tot de
kristallographische vlakken behooren en wel tot die, in welke de deeltjes
betrekkelijk dicht bijeenliggen.
Men krijgt nu een goed inzicht in de door v. LAUE waargenomen verschijnselen als men zich met BRAGG voorstelt dat de Röntgen-stralen
door groepen van kristallographische vlakken teruggekaatst worden.
Bij de nadere uiteenzetting hiervan onderstellen wij dat zoowel het uitgangspunt L der stralen, als het punt P waar de interferentie onderzocht
wordt, op een af.<;;tand van het kristal ligt, die zeer groot is in vergelijking met de afmetingen van dit laatste. De stralen die van L naar de
verschillende kristaldeeltjes gaan, mogen dan als onderling evenwijdig
beschouwd worden; evenzoo de stralen die van de kristaldeeltjes naar
P loopen.
a. In Fig. 348 zijn twee deeltjes M en N voorgesteld, die de trillingen langs de lijnen L llf, L N ontvangen en langs MP, NP naar het
L. 11.
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beschouwde punt P zenden. Geschiedt het opnemen en uitlenden der
trillingen door beide deeltjes op dezelfde wijze, dan zal het phaseverschil
in P bepaald worden door het verschil der wegen L MP en L NP, en
hiervoor•kan men schrijven M G- F N, als N G loodrecht op MP en
M F loodrecht op L N wordt getrokken. Dan liggen nl. N en G even
ver van het punt .P, en evenzoo M en F even ver van L.
Maken nu de van L komende en de naar P gaande stralen gelijke
hoeken met MN, is dus LMNF=LNMG,.dan wordtMG=FN,
zoodat de trillingen met dezelfde phase in P komen. GemakkelijK' ziet
men in dat ook trillingen die andere op het verlengde van M Nliggende
deeltjes in P zouden brengen dezelfde phase zouden hebben als de reeds
beschouwde en dat hetzelfde ook geldt als men met deeltjes te doen had,
die een willekeurige plaats in het door M N loodrecht op het vlak der
teekening gebrachte vlak innamen. Wat dit laatste betreft bedenke men
dat wanneer M' een punt is van de l!jn, door M loodrecht op het vlak
der teekening getrokken, wegens de groote afstanden van L en P,
L M' = L iW en M' P =MP mag worden gesteld.
Fig. 341l.

Fig. 349.

p

lJ'

IJ

p

p

Terwijl dus alle deeltjes in een vlak door M N loodrecht op het ylak
van teekening gebracht, in het punt P trillingen van dezelfde phase
teweegbrengen als de .bovengenoemde hoeken even groot zijn, zal, zoodra
daar tusschen eenig verschil bestaat, die gelijkheid van phase ophouden,
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en al spoedig een veel kleinere resulteerende intensiteit ontstaan. vVij
besluiten hieruit dat een kristallographisch vlak naar dezelfde wetten
als een spiegel terug kaatst.
b. Wij beschouwen nu een reeks van kristallographisciie vla,kken V,
V', V", enz., op de gelijke afstanden d van elkaar liggende; wij denken ons die in Fig. 349, waar de eerste twee door de lijnen V en V'
zijn aangewezen, loodrecht op het vlak der teekening. vVij moeten ons
nu voorstellen dat wel is waar elk vlak Röntgen-stralen die van L komen,
naar het verwijderde punt P terugkaatst, maar dat ieder vlak op zich
zelf daar slechts een zwakke resulteerende trilling zou teweegbrengen.
Zullen de vlakken, waarvan het aantal vele honderden kan bedragen, te
zamen een merkbare intensiteit geven, dan moet elk vlak een trilling van
dezelfde phase in P brengen. Men ziet hoe dit ovéreenkomt met de in
§ 403 beschouwde tralie werking, bij welke alle spleten in een punt zooals
P in Fig. 344 dezelfde trillingsphase doen ontstaan. Om nu na te gaan
hoe het met de phase der door V en V' teruggekaatste trillingen ge"'
steld is, beschouwen wij de stralen L A en L B die na terugkaatsing
door V en V' langs dezelfde lijn A P loopen. Trekt men B C loodrecht
op LA, dan is BA - CA het verschil der doorloopen wegen. Daar het
wegverschil tusschen de stralen die door twee willekeurige in de reeks
op elkaar volgtmde vlakken teruggekaatst worden, dezelfde grootte heeft,
zullen alle bewegingen in P elkaar versterken, en zal dus een aanmerkelijke te1·ugkaatsing door de groep vlakken plaats hebben, alsBA-CA
gelijk is aan de golflengte À, of een veelvoud dam·van.
Is nu w de hoek dien de invallende stralen met de vlakken vormen,
welken hoek wij den "hellingshoek" kunnen noemen (het complement
van den invalshoek), dan is, daar B D = d is,
d

AB=-.-.
Slll W

Verder: L CAB= 2 w en AC= AB cos 2 w. Hieruit volgt

BA- CA =AB (1- cos2 w)= 2AB sin2w=2d sinw
en voor de gezochte voorwaarde
2 d sin w =À, 2 À, 3 À, enz.

. . . . . . (6)

Naar gelang het wegverschil À, 2 À, 3 À enz.· is spreekt men van een
terugkaatsing van de 1 ste, 2de, 3de orde, enz.
Bij nader onderzoek is gebleken dat men inderdaad elke vlek die bij
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de proef van v. LAUE wordt waargenomen, op deze wijze aan de terugkaatsing door een groep kristallographische vlakken kan toeschrijven. Ook
kan men in elk geval uitmaken van welke orde de terugkaatsing is,
waarmede men te doen heeft. Men heeft gevonden dat alleen de terugkaatsingen van de laagste orden met merkbare intensiteit plaats hebben,
·en dan alleen nog die-op kristallographische vlakken waarin de deeltjes
betrekkelijk dicht bij elkander liggen. Zoo wordt het begrijpelijk dat het
aantal op het scherm waargenomen vlekken niet nog veel grooter is.
ln bijna alle gevallen is de golflengte vrij wat kleiner dan de afstand
der werkzame kristallographische vlakken; derhalve moet volgens (6)·de
·hellingshoek vrij klein zijn. Dit is b.v. het geval in Fig. 346, waar men
gemakkelijk kan aangaven hoe een vlak moet staan om de stralen langs
OP terug te kaatsen.
§ 400. Golflengte van Röntgen-stralen. Wij hebben in § 403 gezien
hoe men uit de ligging der lichtlijnen bij de traliespectra (d.w.z. uit
den hoek POF in Eig. 344), in verband met den afstand van de middens der spleten de golflengte van het licht kan afleiden. Op een dergelijke wijze kan uit het in de vorige §besproken verschijnsel met behulp
van de betrekking (6) de golflengte der Röntgen-stralen worden gevonden;
daartoe moet de hellingshoek "' worden gemeten en de afstand d der
kristallographische vlakken worden· aangegeven. Men kan dit laatste
doen, nu men de grootte der atomen en molekulen kent (§ 300).
Het volgende voorbeeld moge dit ophelderen. Het atoomgewicht van
natrium is 23,0 en dat van chloor 35,5. Daaruit volgt dat een grammolekuul Na d 1 58,5 gram bevat, en, daar de dichtheid 2,17 bedraagt,
een volume van 27,0 cm8 inneemt. Wij zullen ons dit grammolekuul
voorstellen als een kristal in den vorm van een cubus, waarvan de zijvlakken dezelfde richtingen hebben als die der in de vorige § genoemde
elementaire cubi. De ribbe van dat kristal is 1a 27,0 = 3,00 cm, en daar
wij met een gràmmolekuul te doen hebben, liggen er 68.1022 molekulen
NaCl in.
Uit het nader onderzoek van hetgeen men waaraeemt als Röntgenstralen op verschillende wijzen door chloornatriumkristallen worden teruggekaatst, heeft men door beschouwingen die hier achterwege moeten
blijven, afgeleid dat de atomen Na en C 1 in een cubisch net zijn gerangschikt en wel zoo, dat langs de ribben der elementaire cubi natriumen chlooratomen regelmatig met elkaar afwisselen. De "deeltjes" waarvan in de vorige § sprake was, zijn dus de afzonderlijke atomen. Het
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aantal daarvan in den hesehouwoon cubus is 2. 68,1022 = 1,36.102',
waaruit volgt dat er
lY 1,36.102' = 1,11.1()8
op een ribbe liggen. Deelt men dit op de lengte der ribbe (3,00 cm),
dan vindt men voor de ribbe van een elementairen cubus
2,70.10-8 cm.
Dit is tevens de afstand d van een reeks kristallographische vlakken
die de richting van een der zijvlakken van -een elementairen cubus hebben. Er werd nu waargenomen da~ met een zekere soort van Röntgenstralen een terugkaatsing van de eerste orde op de zooeven genoemde
vlakken plaats had bij een hellingshoek ûJ=5°,9. Uit formule(6) volgtdus
Ä=2. 2,70.10-B sin 5~,9=0,56.1o-s cm.
Dat het mogelijk is zoo scherpe bepalingen van de golflengte te doen
is hieraan te danken dat er, evenals enkelvoudige lichtstralen, ook enkelvoudige of homogene Röntgen-stralen bestaan. Terwijl nl. ondersommige
omstandigheden in een bundel Röntgen-stralen alle golflengten binnen
z~ker interval voorkomen, heeft men in andere gevallen met stralen te
!).oen, die vergelijkbaar zijn met het licht der spectraallijnen. Zij hebben
bepaalde golflengten, die van den aard van het metaal waarvan de stralen
uitgaan (§ 391 ), afhangen.
De golflengten der tot nog toe waargenomen Röntgen-stralen strekken
zich uit :van 12.10-8 'tot 0,07.10-8 cm. De eerste waarde is ongeveer het
vijftigste deel van de golflengte van het uiterste ultraviolet.
Met het oog op de toepassingen van de Röntgen-stralen is het van
belang te weten dat hun doordrin!}end vermogen des te grooter is.
naarmate zij kleiner golfleru.Jte hebben.
§ 4.07. Buiging door een. cirkelvormige opening. Wij keeren tot de
lichtstralen terug en be~houwen nu het geval dat de opening in Fig..343
cirkelvormig is. Het verschijnsel dat men dan waarneemt heeft vee)
overeenkomst. met het door een spleetvormige opening voortgebrachte
buigingsbeeld. Evenwel is het symmetrisch, niet alleen aan weerszijden
van het middelste punt, maar rondom dat punt; het bestaat, als de
proef met homogeen licht genomen wordt, uit een cirkelvormige lichtv~k in het midden, omringd door eenige concentrische lichte ringen.:
. Bij het gebruik t)an wit licht worden de ringen gekleurd, terwijl de
lichtvlek, althans in het midden, wit is.
De invloed' van de grootte der opening komt overeen met dien van
de breedte der spleet bij de proef van § 396. Verkleint men de opening,
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dan worden de afmetingen van het buigingsheeld, d.w.z. de middellijnen
van de ringen, grooter.
Om het verschijnsel waar te nemen kan men zich weer van een kijker
bedienen (verg. blz. 201); deze wordt op een verwijderd lichtpunt ingesteld en een scherm met cirkelvormige opening voor het objectief gehouden. Hetzelfde verschijnsel ontstaat ook als men met het hloote oog naar
een lichtpunt ziet en een kleine ronde opening voor de pupil houdt; de
brekende oppervlakken in het oog kunnen nl. de rol van de lens L in
Fig. 343 en het netvlies die van het vlak U vervullen.
Door theoretische beschouwingen kan men nog aantoonen dat het verschijnsel in hoofdzaak hetzelfde blijft wanneer het beschouwde lichtpunt
zi~:h op eindigen afstand bevindt, iets dat trouwens ook bij andere vormen van de opening doorgaat. Men kan in het geval van Fig. 343 het
lichtpunt, dat in § 402 ondersteld werd op oneindigen afstand te liggen,
naderbij brengen, als men het scherm maar plaatst in het punt dat, naar
de gewone regels voor de lenzen, met het lichtpunt geconjugeerd is. De
traliespectra ziet men ook met het bloote oog, wanneer men een lichtlijn
beschouwt door een glasplaatje met groeven in de richting van die lijn.
Een paar andere merkwaardige uitkomsten van de theorie zijn de
volgende:
a. Behoudens een grootere lichtsterkte ziet men hetzelfde verschijnsel
als bij een enkele ronde opening, wanneer zich in een scherm zeer vele
gelijke en onregelmatig verspreide cirl<elvormige openingen bevinden.
b. Een scherm waarvan eenige cirkelvormige deelen ondoorschijnend
zijn, terwijl het overigens het licht doorlaat, vertoont hetzelfde buigingsverschijnsel als wanneer het licht door het scherm niet en door de bedoelde cirkels wel werd doorgelaten.
Uit deze omstandigheid :Kan men verklaren, waarom men, door een
met lycopodiumpoeder bestrooide plaat naar een lichtbron ziende, gekleurde ringen daarom heen ziet. Een dergelijk verschijnsel neemt men
waar door een plaat waarop fijne waterdruppeltjes zijn neergeslagen, en
de gekleurde kring dien men bij nevelachtige lucht om de maan kan
waarnemen, heeft dezelfde oorzaak. De fijne waterdruppelsin den dampkring doen hierbij hetzelfde als straks de lycopodiumkorrels.
~ 408. Diffractie in optische instrumenten. Richt men een kijker op
een verwijderd lichtpunt en plaatst men voor het objectief achtereenvolgens cirkelvormige openingen van steeds grootere middellijn, dan worden
de afmetingen van het buigingsbeeld wel kleiner en kleiner, maar ge-
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heel verdwijnt het nooit Ten slotte, wannen de opening gelijk aan
die van het objectief is gew01·den en men dus het scherm even goed
kan weglaten, bestaat de diffractie nog altijd. Trouwens, een golffront
dat, zooals dat van Fig. 338(§ 398), zijdelings begrensd is, trekt zich nooit
in een enkel punt samen, want daar de elementaire golven zich verder
uitstrekken dan tot op de plaats, waar zij door het omhullende oppervlak worden aangeraakt, moet altijd eenige lichtbeweging buiten den
kegel a b L worden gevonden. Achter het objectiefvan den kijker bestaat
nu inderdaad een golf, die met de in Fig. 338 afgebeelde overeenstemt.
Uit het gezegde volgt dat het beeld van een met een kijker waargenomen lir.htpunt des te minder door de buiging vergroot wordt nam·mate het objectief een grootere opening heeft.
Dergelijke beschouwingen zijn ook van toepassing bij een mikroskoop;
dat wij nu vrij van chromatische en spherisc~ aberratie zullen onderstellen. Beziet men een lichtpunt L (Fig. 350), dan is er boven het
objectief een bolvormige golf a b, die zich, als er
Fig. 350..
geen diffractie bestond, in het beeldpunt B zou
r:
samentrekken, maar die in werkelijkbeid in het
vlak U een beeld geeft, dat met het buigingsbeeld van een cirkelvormige opening overeenkomt. Wel zullen nu de deelen van dit beeld op
eenigen afstand van het midden, met name de
lichtringen, door te geringe lichtsterkte aan de
waarneming ontsnappen, maar een enkel punt
wm-dt het beeld toch nooit; elk lichtpunt wordt
als een klein vlekje met uitvloeienden rand
afgebeeld.
Bevindt zich in de nabijheid van Leen tweede
lichtpunt L', waarmee het punt B' geconjugeerd
is, dan ontstaat ook rondom B ' een lichtvlekje.
Zoolang nu de afstand BB' grooter is dan de
middellijn van de vlekjes, ziet men de punten
nog van elkaar gescheiden; liggèn de punten zoo
dicht bijeen, dat de lichtschijfjes elkaar aanraken of beginnen ineen te
\·loeien, dan meent men misschien nog met twee lichtpunten te doen te
hebben, maar men krijgt dien indruk zeker niet meer, als L en L ' zoo .
dicht bijeen liggen, dat BB' aanmerkelijk kleiner wordt dan de middellijn van de lichtvlekjes.
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Zoo ligt bij elk instrument in de diffractie een beperking van het
"oplossend vermogen"' d. w. z. van het vermogen om nabij elkaa1· gelegen punten te onderscheiden, en in het algemeen fijne bijzonderheden
in de vamwerpen waar te nemen.
Nadere beschouwing leert dat de buiging des te minder hindert, naarmate van elk punt van het voorwerp een lichtkegel met grooteren tophoek in het objectief wordt toegelaten, en dit is een derredenen waarom
men aan objectieven met groote opening (§ 372) de voorkeur geeft. Al
maakt men echter de opening zoo groot als mén kan, een zekere grens
kan het oplossend vermogen niet overschrijden. Wanneer de afstand
van twee punten beneden de golflengte van het licht komt, begint de
onduidelijkheid in het beeld, en punten die maar een tiende golflengte
vim elkaar verwijderd zijn, zal n1en niet kunnen onderscheiden. Het beeld
dat de meest volkomen mikroskopen ons van de werkelijkheid leveren,
zal altijd vergelijkbaar zijn met een teekening die men maakt met een
stift wt:arvan de punt niet zoo fijn gemaakt kan worden als men wil.
De wiskundige theorie van de buiging door een cirkelvormige opening kan
hier niet worden gegeven, maar wannee1· het om een
Fig. 351.
schatting te doen is, kan men met de volgende redeneering volstaan.
Zij (Fig. 351) ad b de bolvm·mige golf boven het
objectief, e het punt, waar B d de lijn a b snijdt, C
een punt van den ee1·sten donkeren ring rondom B.
In dit punt moeten de lichtbewegingen die van de
twee deelen ad en db der golf afkomstig zijn, el kam·
opheffen. Daar deze deelen elk de helft van een bolvormig segment zijn, is de vom·waarde waaraan C
voldoen moet, minder eenvoudig clan vroeger in §396,
a "=:::----r:-----,::;ol b maal' als wij C zoo bepalen, dat Ca- C b =;.. is,
zullen wij geen g1·oote fout begaan. Nu is, wannee1•
d
wij Be= d, be r, BC p stellen, en in het oog
houden dat r en p zeel' Jdein zijn in vergelijking met d,

=

=

en
Cb

= V d2 + (r - p)~ = d + (r 2 dp )';

de zooeven genoemde voorwaarde wordt dus
;..d
p=2r'

De hierdoo1• bepaalde groot.heid kunnen wij als den straal van het lichtvlekje waa1·door het lichtpunt L wordt afgebeeld, beschouwen, Is nu, zooals
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1n Fig. 350, L' een tweede lichtpunt, w~arvan B' het beeldpunt is, dan is
zeker de onderscheiding van·de twee beelden reeds moeilijk, wanneer BB'= 'p
wordt.
In Fig. 350 is gemakshalve ondersteld dat het objectief uit een enkele bolle
lP-ns bestaat; men kan echter de gevonden vergelijking verder ontwikkelen,
hoe ingewikkeld de bouw van het objectief ook moge zijn.
Noemen wij te dien einde E den tophoek van den lichtkegel die van Luitgaat én in het· objectief wordt opgenomen, E' den tophoek van den kegel die
in B aankomt, e~ onderstelleq wij dat de punten L en L' in een stof liggen,
waarvan de brekingsindex n is. Dàar B en B' in de lucht liggen, zou men
dan blijkèns de stelling van § 355, wanneer E en E' zeer klein waren, mogen
schrijven
nE XLL'=E' XB B'.
Door een uitbreiding det• theot·ie van § 355 tot kegels met grooteren tophoek heeft men aangetoond dat hiet·voot• in de plaats gesteld moet worden
n sin t E X L L' = sin ! E' X BB'.
r

.

Nu mag men voot• sin t
p=

;a.d d

2 r,

an

k .. t
riJg men

E'

stellen (i; vervangt men bovendien BB' do01·
.

LL'= 2

~

n sm tE
voor den afstand van twee lichtpunten, bij welken ongeveer de onduidelijkheid in het heel& begint.
Meestal ligt het voorwerp in een vloeistof onder een dekglaasje, dat door
lucht van het objectief is gescheiden. In de formule moet dan onder E de
tophoek van den kegel in de bedoelde vloeistof en onder n de brekingsindex
daarvan verstaan worden. Is echter e de tophoek van den kegel die in de
lucht op het objectief valt, dan is, volgens de wet der breking, nsin tE= sin te;
derhalve wordt
LL'= 2 .;a. 1 • • • • • • • • • • (7)
sm '!e
.Men ziet hieruit hoe een kleine waarde van L L' slechts bereikt kan
worden als e groot wordt. Was e = 60°, dan zou L L' =;a. wot·den.
Men kan het oplossend vermogen vet·gt"'oten door tusschen het dekglaa~je en
ht>t objectief een vloeistof aan te brengen, hetzij water (watet•immersie) hetzij
een vloeistof waat·van de brekingsindex zoo goed mogelijk gelijk is aan dien
van het dekglaasje en van de eerste lens van het objell!ltief(homogene imme1·sie).
Is nu n de brekingsindex van de gebezigde vloeistof en, in deze l~atste, ede
tophoek van den lichtkegel die in het objectief binnendringt, dan wordt
n sin t E = n sin t e,
en dus

~
LL'= 2 n sm

t e .........

(8)

Werkelijk ·wOJ'.àt dus L L' bij een zelfde waat·de van den openingshoek e
kleiner dan de door (7) bepaalde waarde.
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De grootheid sin te of n sint e, die in .formule (7) of (8) voorkomt, heet
de numerische apertuur van het objectief.
§ 409. Oplo~send vermQgen van een spectrn~koop. Evenals in het alge•
meen het beeld van een met een kijker waargenomen lichtlijn tengevolge der
difft•actie een zekere breedte heeft, ziet men in een speetroskoop de beelden
van de collimatorspleet, d.w.z. de spectraallijnen, niet volkomen scherp. Men
neemt ze waar als smalle lichtbanden, vergelijkbaar met het buigingsbeeld
bij de spleet, waarvan in § 402 gesproken werd. De lichtstet·kte vermindet·t
van het midden af geleidelijk en wordt nul op twee plaatsen die wij als de
"randen" van de lichtstreep kunnen aanmerken.
·
Hoe breede1· nu de streep gezien wordt, des te moeilijker wordt de onderscheiding van dicht bijeen liggende spectraallijnen, des te kleiner wordt het
"oplossend vermogen."
Als maat voor dit vermogen neemt men de verhouding
>.

!::. >.'

• • • • • • • • • • • (9)
als >. de golflengte van eene lijn is en !::. A het verschil in golflengte tusschen deze
lijn en een tweede, die men er nog Juist mn kan onderscheiden. I~ men b~ v. wat
de onde1·scheiding der D-lijnen (§ 403) betreft, juist tot de grens gekomen,
dan is het oplossend vermogen ongeveer 1000, daar !::. >. in dit geval 6 A.E.
is, terwijl de golflengte der lijnen weinig van 6000 A. E. verschilt.
Men mag aannemen dat twee lijnen nog juist van elkaar onderscheiden
kunnen worden als het midden van de eene samenvalt met den rand van de
andere. Dientengevolge mag men in de uitdt·ukking (9) voor het oplossend
vermogen onder !::. >. het golflengte:-verschil vm·staan van twee lijnen, welker
afstand, van midden tot midden gerekend, gelijk is aan de halve bt·eedte van
een lijn.
·
\Vat nu den prisma-spectt·oskoop bett·eft, merken wij op dat voor het verkrijgen van fijne spectraallijnen niet alleen een groqte objectief-opening van
den kijker noorlig is, maar dat de opening van den collimator en de afmetingen van het prisma daarmee gelijken tred moPten houden. Bij een smal prisma
zouden de buigingsverschijnselen dezelfde zijn alsof men voor het objectief
van den kijker een spleet had geplaatst, juist wijd genoeg om den uit het
prisma komenden lichtbundel door te laten; het zou zijn alsof men de objectief-opening had verkleind.
Het is dus in het voordeel van het oplossend vermogen, met een prisma
van gt·oote afmetingen te wet>ken, terwijl men het ver~et· verhnogen kan door
in plaats van één, twee of meer prisma's te bezigen.
Het oplossend vermogen van een tralie(§ 403) wordt door een eenvoudigen
t'egel bepaald. Om dien af te leiden zullen wij den afstand tusschen twee punten van de lijn U in Fig. 344 steeds aangeven door den hoek waaronder hij
uit het punt 0 gezien wordt(.angulaireafsta nd"); wij zullen bovendienaannemen dat alle uit 0 naar punten van het buigingsbeeld getrokken lijnen zeer
kleine hoeken met 0 F maken. Wij weten nu uit het in § 403 gezegde dat
de lijn in het spectrum van de pile orde, die behoort bij licht van de golflengte >., op een af~tand

• . . . . (10)
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van F ligt, als b den. af~tand a c in Fig. 344 voorstelt. Daaruit volgt voor
den afstand der lijnen die aan de golflengten ;.. en ;.. + LJ. ;.. beantwoorden,
p LJ.}.
-b- . . . . . . . . . . . (11)
Wij merken nu op dat in § 40:1 alleen over de ligging van het midden der
lichtbanden, waar de lichtsterkte een maxi.mum is, gesproken werd. In het
door de uitdrukking (10) bepaalde punt, b.v., als p =3 is, het punt R van
Fig. 344, is het ph aseverschil tusschen overeenkomstige, van twee naast elkaar
liggende openingen komende stralen juist p volle trillingstijden. Gaat men
nu van R een weinig naar rechts of naar links, dan veranderen de phasevel'schillen; de resulteerende intensiteit wordt kleiner en w\j hebben den rand
der spectraall\jn bereikt zoodm zij 0 is geworden.
Z\j N het aantal openingen van het tralie en onderstellen wij ter vereenvoudiging dat dit een even getal is. Dan toont men gemakkelijk aan dat
terwijl (10) aan het midden van den lichtband beantwoordt, de af~tand waarop
een der randen van F verwijderd is, gevonden wot·dt al.s men in de uitdrukking p door p

+~vervangt. Immers,

dan wordt het phaseverschil tusschen

de lichtbewegingen die van twee naast elkaar liggende openingen afkomstig
zijn, p +

~

tt·illingstijden. Daar.uit volgt voor het

phaseverschi~

trillingen die van de eerste en de (iN+ 1 )•te opening koment N

tusschen de

(p + ~) = ·

=iN p + i trillingstijden.
Die trillingen zullen elkaar dus opheffen en hetzelfde zal, zooals men gemakkelijk inziet, het geval zijn met de trillingen die afkomstig zij ti. van openingen met de rangnummers 2 en t N + 2, 3 en, t N + 3, enz. (verg. § 396).
Werkelijk is dus in het beschouwde punt de resulteerende intensiteit 0.
Uit hetgeen wij voor d!' af~tanden van het midden en van den rand tot
het purit F gevond8n hebben volgt voor de balve breedte van de spectraallijn
}.

Nb

. .

.

.

. . (12)

en stelt men nu dit gelijk aan de uitdrukking (11), dan vindt men voor
het oplossend vermogen
}.

LJ.;..=pN . . • •

. . . • (13)

Het wordt bepaald door hêt product Yan het aantal spleten of groeven
en de orde van het spectrum waarin men waarneemt, een regel die b.v. ook
op een concaaf terugkaatsend tralie kan worden toegepast.
Wij hesebouwen eindelijk den tredenspectroskoop. Bij dezen wordt (§ 404)
de afstand 4> waarop de lijn met de golflengte ;.. in het spectrum van. de
pde orde van F (Fig. ::3-1,5) verwijde1·d is, bepaald door
(n -

}.

1) d

_
+ /1}.4> -p,

d
p;..
4l =T-(n-1)11,
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en hieruit volgt voor den afstand van twee lijnen met de golflengten A en
A + d A, als wij van de verandering van den brekingsindtlx n met de golflengte afzien, weer de uitdrukking (11).
Verder gaat men, als N het aantal stroaken in het voorvla_k AB, dus het
aantal platen voorstelt, ook hier van het midden van een lijn tot den rand
over, als men in de formule voor $ het ge!_al p door p + ~ vervangt. De
hal'l'e breedte wordt dus weer door ('12) bepaald en men komt tot de uitdrukking (13) voot• het oplossend vermogen terug. Men kan het ook voorstellen door
(n-1)Nd
}.

.
daar (n-1)d mmder
dan ·I van het groote getal p
A

'·
ver~;cmlt.

H et oplossend

vermogen w01·dt dus, behalve door n en A, door de gezamenlijke dikte det•
platen bepaald.
·
Heeft men b.v. 30 platen, elk met een dikte van 1,4 cm en met den
brekingsindex 1,575 voor natfiumlicht, dan wordt het oplossend vermogen
in de nabijheid der D-lijnen 400000, zoodat lijnen welke· afstand 400 maal
kleiner dan die der _D.lijnen is,- nog juist onderscheiden kunnen worden.

§ 410. Ultramikroskopie. Verstrooiing van het licht door kleine
deeltJes. Wanneer de afmetingen van een voorwerp eenigszins aanroer. keiijk beneden de golflengte van het licht liggen, kan men er, ook met het
beste mikroskoop, geen "beeld" van krijgen, waaraan de vorm van het voorwerp kan worden onderscheiden. Intusschen heeft zulk een lichaampje·
toch een invloed op de voortplanting van het licht, daar elk punt ervan,
dat door de trillingen getroffen wordt, zelf, naar het beginsel van HuvGENS, een middelpunt van trilling wordt; dientengevolge kan het onder
gunstige omstandigheden in verschillende richtingen als een lichte stip
worden waargenomen.
Het zoogenaamde ultramikroskoop is een gewoon mikroskoop, voorzien yan een inrichting, waardoor· een onder het objectièf geplaatst
voorwerp op zoodanige wijze, b.v. door zijdelingsche bestraling, sterk
verlicht w~rdt, dat geen stralen van de lichtbron 1·echtstreeks in bet
instrument kunnen dringen. Bevat nu het voorwerp kleine deeltjes van
geschikte optische eigenschappen, dan vertoonèn deze zich als heldere
stippen op een donkeren grond. In glas dat door fijn verdeeld goud
gekleurd is, kan men op deze wijze gouddeeltjes van minder dan een
millioenste centimeter zichtbaar maken; ook kan men uiterst fijne in
vloeistoffen zwevende deeltjes waarnemen.
Wij vermelden hierbij dat men in dit laatste geval de deeltjes nooit
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ziet stilstaan; zij vertoonen de in § 300 besproken BRoWNsche bewegi~g.
Er behoeft wél nauwelijks op gewezen te worden dat de waarneming
van de lichtstippen alleen dan mogelijk is, wanneer de deeltjes ver genoeg uiteen liggen. K1,1nnen zij niet van elkaar worden onderscheiderl,
zooals bij waarneming met het bloote oog licht het geval kan zijn, dan
valt alleen nog, bij genoegzaam aantal der d~eltjes, een verstrooiing van
het licht· naar alle richtingen op te merken, waarmee natuurlijk een
· verzwakking van een doorgaanden lichtbundel gepaard g'lat. Bij lichamen
die dit verschijnsel vertonnen, kan men dikwijls opmerken dat deze bundel rood en het verstrooide licht blauw gekleurd is. De oorzaak is dat
een deeltje dat zich op den weg van de lichtgolven bevindt, deze des te
meer in hun voortgang zal storen (verg. § 3~7), naarmate de afmetingen ervan, in vergelijking met de golflengte, grooter zijn. Zoo kunnen
deeltjes de stralen met kleine golflengte meer verstrooien dan die met
groote golflengte.
Uit hetgeen men Qmtrent de wetten.van de lichtvoortplanting en de eigenschappen de1• molekulen weet, kan men afleiden. dat niet alleen zwevende
deeltjes maar ook de molekulen waa!·uit doorschijnende lichamen zijn samengesteld, het licht ·kunnen verstrooien. In stoffen als glas en water is echter
deze werking te zwak om waargenomen te worden, maar men mag rekenen
dat van een bundel geel licht die zich in de lucht voortplant, de intensiteit
op een afstand van 10 km ongeveer tot de helft verminderd wordt, en dat
misschien 5 Ofo der stralen van een ster die in het zen1th staat, vóór zij de
aarde bereiken, door de Iuchtmolekulen ,·erst1·ooid wordt (ve1·g. § 301).

DERTIENDE HOO:FDSTUK.

GEPOLARISEERD LICHT.
~ 411. Polarisatie door terugkaatsing. Als men een lichtstraal a b onder een invalshoek van 55° op een spiegel S van
zwart glas laat vallen (Fig. 352), heeft de teruggekaatste
straal b c merkwaardige eigenschappen, .die men opmerkt, als
men hem onder denzelfden invalshoek Óp een tweeden zwartFig. 352.
glazen spiegel S' opvangt. Staat
deze spiegel evenwijdig aan S, zooals in de figuur, waar men zich
de vlakken van S en S' loodrecht
op
het vlak van de teekening moet
s'
voorstellen, dan wordt b c door S'
teruggekaatst. Draait men daarna
den tweeden spiegel om de lUn b c
als as, waarbij natuurlijk de invalshoek onveranderd blijft, dan neemt
de intensiteit van den door S'
q,
teruggekaatsten straal at:, en deze
verdw\jnt geheel, wanneer de spie·
gel over een hoek van 90° gedraaid is. Bij verdere draaiing
komt de straal weer te voorschijn, de lichtsterkte neemt toe
en, wanneer de spiegel over 180° gedraaid is, en dus den in
de figuur gestippelden stand inneemt, is de teruggekaatste
straal weer even sterk als aanvankelijk. Bij verdere draaiing
volgt eerst een vermindering van de intensiteit, die weer 0
wordt als de totale wenteling 270° bedraagt, en daarna een
aangroeiing, tot een volle wenteling is uitgevoe!d·
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De lichtstraal b c wordt gepolariseerd genoemd en denzelfden
naam geeft men uan elken anderen straal die, op welke wijze
dan ook ontstaan, de eigenschap heeft, door een glazen spiegel
dien hij onder een hoek van 55° treft, in sommige standen niet
teruggekaatst te worden.
De eigenschappen van den straal b c hangen, zooals uit de
beschreven proef blijkt, met den stand van het vlak abc
samen, van het invalsvlak nl. bij de t~rugkaatsing waardoor
de straal ontstaan is. Staat bij den tweeden spiegel het invalsvlak van b c loodrecht op het vlak a b c, dan wordt de
straal niet teruggekaatst.
Men noemt a b c het polarisatievlak van den straal b c en
zegt ook wel dat de straal in dit vlak gepolariseerd is. Onder
het polarisatievlak van een straal die op andere wijze ontstaan
is, ver·staat men eveneens het vlak, waarop, als men hem op een
glazen spiegel opvangt, het invalsvlak loodrecht moet staan, opdat
de straal niet teruggekaatst wordt. De invalshoek van 55° wordt
de polarisatiehoek genoemd.
In tegenstelling met gepolariseerde stralen zullen wij licht
dat, bij een bepaalden invalshoek, door een spiegel steeds met
dezelfde intensiteit wordt teruggekaatst, welken stand de spiegel verder heeft, natuurlijk licht noemen. Zulk licht wordt met
een enkele uitzondering door alle lichtbronnen uitgestraald.
De proeven worden met een plaat van zwart glas genomen,
ten einde te doen zien dat een terugkaatsing aan het voorvlak alleen voldoende is. Trouwens, wanneer ook het achtervlak meewerkt, vertoonen de teruggekaatste stralen nog dezelfde
eigenschappen.
Alleen mag de achterzijde van de glasplaat niet met foelie bedekt
zijn, zooals bij gewone spiegels het geval is. Bij terugkaatsing door
metalen zijn nl. de verschijnselen meer ingewikkeld.
§ 412. Richting van de lichttrillingen. Als de trillingen

van b c in de richting van den straal zelf plaats hauden, dus
longitudinaal waren, zouden zij natuurlijk bij het ronddraaien
van den spiegel S' denzelfden stand ten opzichte daarvan
houden; zij zouden dus steeds met dezelfde intensiteit teruggekaatst moeten worden. Daarentegen, wanneer de trillingen
volgens een bepaalde richting loodrecht op b c plaats hebben,
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hebben zij ten opzichte van S' telkens een anderen stand,
en dan is het begrijpel\ik dat de intensiteit van den teruggekaatsten straal e d de beschreven afwisselingen vertoont.
Iets dergelijks zou ook nog plaats hebben, wanneer de trillingsrichting scheef ten opzichte van den lichtstraal stond.
1ntusschen heeft verder onderzoek de noodzakelijkheid aangetoond, een loodrechten stand van de trillingsrichting met betrekking tot den straal, d. w. z. transversale trillingen, aan te
nemen.
Ook omtrent den aard van het "natuurl\jke" licht laten de
verschijnselen die wij in dit hoofdstuk bespreken, geen twijfel
over. Het bestaat eveneens uit enkel transversale trillingen, maar
onderscheidt zich van gepolariseerd licht hierdoor, dat de trillingen plaats hebben in alle mogelijke, loodrecht op den straal staande
richtingen, terwijl bij gepolariseerd licht maar één trillingsrich~ing voorkomt.

Hoe intusschen in een zelfden lichtstraal van verschillende
trillingsrichtingen sprake kan zijn, vereisebt nog nadere opheldering; immers, in een bepaald punt kan op één oogenblik
slechts een beweging in een enkele richting gevonden worden.
Bedenkt men echter dat de deeltjes binnen de lichtgevende
molekulen niet aanhoudend op dezelfde wijze voorttrillen, maar
dat de toestand van een deeltje telkens, b.v. door de botsing
met een ander mol~kuul, verandert, dan ziet men in, hoe, zeer
snel na elkaar, trillingen van verschillende richting worden
uitgezonden, zoodat ons oog het licht maar gedurende een
onderdeel van éen seconde behoeft te ontvangen, om reeds
door trillingen van allerlei richtingen getroffen te worden.
§ 413. Nadere beschouwing van de terugkaatsing. Over·
wegen wij nu nader, wat er gebeurt, als een lichtstraal LA
(Fig. 353) onder een willekeurigen invalshoek op het grensvlak
V van een stuk glas valt. De terugkaatsing zal, wanneer zij
gebeurt, altijd een straal volgens AB geven, en dö gebroken
straal heeft een bepaalde richting A 0; maar welke trillingen
zich langs die lijnen voortplanten, hangt van den aard van het
invallende licht af.
Bestaat L .A uit enkel trillingen in het invalsvlak, dus evenwijdig aan de lijn p q, dan is er geen reden, waarom een
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beweging loodrecht op dat vlak ontstaan zal; derhalve zullen
de trillingen in het teruggekaatste licht, die volgens onze onderstelling niet anders dan tr·ansversaal kunnen zijn, volgens de
lUn p' q', en die van den gebroken straal volgens p" q'' plaats
hebben. Daarentegen zal, als de
Fig. 353.
trillingsrichting van L A loodrecht
op het invalsvlak staat, hetzelfde
van de trillingen van AB en AC·
gelden.
Wist men hoe zich in elk van
deze beide gevallen het arbeidsvermogen van den invallenden bundel
q"
<Jver het teruggekaatste en het gebroken licht verdeelt, dan zou men
c
dat ook in andere gevallen kunnen
aangeven. Wij zagen în § 319 hoe een punt dat in twee onderling loodrechte richtingen trillingen met dezelfde periode
en van dezelfde phase uitvoert, in werkelijkheid een rechtlijnige beweging heeft, in een richting die met de zooeven
genoemde een hoek maakt. Omgekeerd kunnen wij een trilling
volgens de lijn a b (Fig. 3G4) opvatten als een heen- en weergang volgens 0 L 1 tusschen de punten a 1
F1g. 32'!4.
en b1 , verbonden met een trilling langs
ILz
0 L 2 tusschen a2 en b2 • Men kan derhalve
in het geval van Fig. 353 elke trilling in
het invallende licht, die niet volgens een van
de straks genoemde richtingen plaats heeft, tb
maar een hoek van deze of gene grootte
met het invalsvlak maakt (daarbij altijd
'
'
loodrecht op L A staande) ontbinden in een
trilling volgens p q en een tweede loodrecht al ·------· a,z
op het invalsvlak, zoodat het maar de vraag
·is, hoe deze componenten teruggekaatst en doorgelaten worden.
Nu is het te verwachten dat de componenten,. daar zij een
verschillenden stand ten opzichte van het spiegelende opper·
v:lak hebben, in verschillende mate zullen worden teruggekaatst.
Wat men niet verwachten kan, maar wat met het oog op de
waarneming moP-t worden aangenomen, is dit, dat biJ een
ha
e

px\

br-------(

I
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invalshoek van 55° de eene component in het geheel niet 1cordt
teruggekaatst.
De vraag blijft over, welke component dit is. De feiten die

tot een beslissing dienaangaande kunnen leiden, zouden ons
te ver voeren; wij nemen daarom zonder nader bewijs aan
dat onder den polarisatiehoek de trillingen die in het invalsvlak
plaats hebben, niet teruggekaatst wo1·den, waarbij wij evenwel

opmerken dat, wanneer men het tegendeel onderstelt, alle
verschijnselen die in dit hoofdstuk besproken worden, even
goed verklaard kunnen worden.
Later zullen wij op deze vraag terugkomen.

Het zal nu duidelijk zijn, dat de lichtstraal b c (Fig. 352)
bij de proef van § 411 gepolariseerd is, omdat alle trillingen
in het vlak van de teekening erin ontbreken. Evenals b\j dezen
straal staat nu ook bij elken anderen gepolarisoorden lichtbundel
de trillingsrichting loodrecht op het polarisatievlak.
Geeft men aan den spiegel S' een willekeurigen stand, dan
z~jn de trillingen van b c scheef met betrekking tot het invals-

vlak bij de tweede terugkaatsing gericht; men kan ze dan
ontbinden in trillingen die in dat vlak plaats hebben, en andere
die er loodr.echt op staan.
Bij ee'(t invalshoek die van 55° verschilt, worden ook trillingen
in het inval.svlak door een glazen spiegel teruggekaatst, maar
toch altijd met mindere intensiteit dan trillingen die loodrecht op
het invalsvlak staan. Valt dus natuurlijk licht op den spiegel,

dan komen in den teruggekaatsten bundel de trillingen van
de laatstgenoemde richting wel niet uitsluitend voor, maar
toch meer dan die van de eerste richting. De bundel is dan
gedeeltelijk gepolariseerd. Men overwege nu wat er gebeuren
zal, als men zulk een lichtbundel met den spiegel S' onderzoekt.
Andere doorschijnende stoffen vertoonen bij de terugkaatsing
dezelfde verschijnselen als het glas, maar met een anderen polarisatiehoek. Daarentegen kunnen sterk absorbeerende lichamen
zooals de metalen het licht niet bij de terugkaatsing polariseeren.

Wat de doorschijnende stoffen betreft merken wij nog op,
dat onderscheiden moet worden, of op het grensvlak b.v. van
glas en lucht het licht valt van de zijde van de lucht of van
het glas. De waarden van den polarisatiehoek zijn in die twee
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gevallen niet gelijk. Er bestaat intusschen een eenvoudig verband tusschen, dat men aldus kan uitdrukken: Wanneer op
een glasplaat met evenwijdige zijvlakken een lichtstraal zoo
valt, dat de invalshoek aan het voorvlak de pola.risatiehoek
is, dan is ook de invalshoek aan het achtervlak de polarisatiehoek.
De gt·ootte van den polarisatiehoek wordt bepaald door de voorwaarde
dat zijn tangens gelijk is aan den brekingsindex. Het zoo even vermelde
is een gevolg van die wet.

§ 414. Glaszuil. Daar bij een lichtstraal die onder den polarisatiehoek op het voorvlak van een doorschijnende glasplaat
valt, de trillingen in het invalsvlak niet teruggekaatst worden,
moeten zij met de volle intensiteit in het doorgelaten licht
voorkomen; daarentegen zullen de trillingen die loodrecht op
het invalsvlak staan, maar voor een deel worden doorgelaten.
De lichtbnndel in het glas is dns gedeeltelijk gepolariseerd, de
aan het achtervlak uittredende bnndel is het nog meer, en men
kan het licht zoo goed als geheel polariseeren, als men van een
aantal (b.v. een twaalftal) glasplaten gebrnik maakt, die, met
dunne lnchtlagen er tnsschen, achter elkaar worden opgesteld.
Er hebben dan een aantal terugkaatsingen plaats, waaraan de
trillingen in het invalsvlak steéds ontsnappen, en waardoor
zij meer en meer van de trillingen loodrecht op dat vlak
ontdaan worden.
Zulk een vereeniging van glasplaten heet een glaszuil. Evenals de glazen spiegel kan hij niet alleen dienen om het licht
te polariseeren, maar ook om te onderzoeken of een lichtstraal
gepolariseerd is; hij kan, zooals men zegt, als polarisator en
als analysator gebruikt worden. In het laatste geval moet de
te onderzoeken straal onder den polarisatiehoek op de glaszuil
vallen, en moet men op de veranderingen der intensiteit vàn
het doorgelaten licht letten, wanneer men de zuil om den
lichtstraal als as ronddraait.
§ 415. Dubbele breking. Het eerst bij kalkspaath (IJslandsch
kristal), naderhand ook bij andere kristallen, heeft men waargenomen dat een invallende lichtstraal LA (Fig. 355 en 356) bij
het intreden in het kristal in twee stralen A B en A 0 gesplitst
wordt, die dan ook volgens verschillende lijnen B D en CE
weer in de lucht uittreden. Zijn de twee z~ivlakken V en W

228

. evenwijdig aan elkaar, zooals in Fig. 355, dan zijn B D en
0 E beide evenwijdig aan LA; b\j een prisma daarentegen
(Fig. 356) maken deze stralen zoowel met den invallenden als
met elkaar een zekeren hoek.
Fig. 355.
L

Fig. 356.

E

Bij onderzoek blijken de uittredende stralen beide gepolariseerd
te zijn en wel volkomen of nagenoeg loodrecht op elkaar; d.w.z.,
de t?"illingsrichtingen maken een hoek met elkaar·, die jttist of
ten naasten bij 90° is. Het is b.v. mogelijk dat de trillingen
van AB D overal in het vlak van de figuur liggen en die van
A GE loodrecht .daarop staan, ofschoon ook zeer goed andere

standen kunnen voorkomen.
Het is gebleken dat, zoodra de richting van den invallenden
straal LA gekozen is, niet alleen de richtingen van de stralen
AB en A 0, maar ook de bij die stralen behoorende trillings·
richtingen geheel bepaald zijn. Is nu de straál LA reeds gepolariseerd en hebben zijn trillingen een zekere richting a,
zoo goed mogelUk samen,vallende met die van de trillingen,
welke zich langs den weg AB D kunnen voortplanten, dan
ontstaat alleen de straal die dezen weg volgt. Daarentegen
heeft men alleen den straal A 0 E als de trillingen van het
invallende licht een andere richting b hebben, die zoo goed
mogelijk met de trillingsrichting van A 0 overeenstemt. In
ieder ander geval moet men de trillingen van L A ontbinden
volgens de richtingen a en b; men krijgt dan componenten
die den eenen weg, en componenten die den anderen weg
inslaan. Uit een natuurlijken lichtstraal ontstaan op deze wijze
twee stralen van gelijke intensiteit.
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Ten gevolge van de dubbele breking ziet men door een stuk
kalkspaath twee beelden van een voorwerp. Hoe dit komt wordt
voor een plaat met evenwijdige zijvlakken door Fig. 357 op·
gebalderd. Van het lichtpunt L gaat vooreerst een straal
(eigenlijk et~n smalle lichtkegel) La uit, die zoo in tweeên
wordt gesplitst, dat het eene deel Lab 0 het bij 0 geplaatste oog
va.n den waarnemer beFig. 357.
reikt. Onderstellen wij gemakshalve dat de trillingen
van dezen straal in het vlak
van de teekening plaats
hebben; dan staan de trillingen van den tweeden
straal, die uit L a ontstaat,
en die het oog niet bereikt
en dan ook in de figuur
0
is weggelaten, loodrecht op
dat vlak. Maar nu kan een
tweede lichtstraal L c zoo van L uitgaan, dat juist de daarin
voorkomende trillingen Joodrecht op het vlak der teekening
volgens den weg L cd 0 het oog bereiken. Men ziet dus het
lichtpunt door de trillingen van de eene richting in het verlengde van 0 b en door de trillingen van de andere richting
in het verlengde van 0 d. Om na te gaan, op welken afstand
men het op elk van deze lijnen ziet, zijn beschouwingen noodig, evereenkomende met die van § 345.
§ 416. Eenassige en tweeassige 'kristallen. Met een enkel
woord werd reeds vermeld dat ook andere kristallen dubbelbrekend zijn; alleen die van het regelmatige stelsel (diamant,
vloeispaath, klipzout) maken hierop een uitzondering. De overige
kristallen kunnen naar hun optische eigenschappen in twee
klassen verdeeld worden.
a. In de kristallen van het hexagonale stelsel (kalkspaath en
kwarts) en van het quadratische stelsel volgt altijd een der beide
lichtstralen die bij de breking ontstaan, de wetten van SNELLrus,
zoodat voor dien straal een bepaalde brekingsindex kan worden opgegeven. Deze lichtstraal wordt de gewone genoemd. De
andere, die ter onderscheiding de buitengewone heet, gehoor-
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zaamt aan minder eenvoudige regels. Dit blijkt reeds hieruit
dat zelfs een lichtstraal L, die loodrecht op een plaat V W
(Fig. 358) valt, dubbel gebroken wordt.
Langs elke lijn in het kristal kan zich zoowel een gewone als
een buitengewone lichtstraal voortplanten, mam· deze hebben veTschillende snelheden.
Eén richting is er echter in deze kristallen, voor welke dit onderscheid niet meer bestaat, d.w.z. in welke zich
Fig. 358.
slechts met één bepaalde snelheid stralen kunnen
L
voortplanten; deze richting wordt de "optische as"
genoemd. Bij kristallen die, zooals het kwarts,

de gedaante van zeszijdige zuilen hebben, loopt
zij evenwijdig aan de opstaande ribben van die
V--+-zuilen, en ook in andere gevallen kan de richting van de as uit den kristalvorm worden
afgeleid.
w--- Het is verder gebleken dat, zoodra de eene
lichtstraal die bij de breking ontstaat, in d6
richting van de optische as loopt, dit met den
anderen eveneens het geval is, zoodat in dit bUzondere geval
het kristal enkelbrekend is.
Het eenvoudigst verwezenlijkt men dit, als men op een
plaat waarvan de zijvlakken loodrecht op de optische as staan,
in de richting van deze lijn licht laat vallen. In tegenstelling
met het in Fig. 358 voorgestelde geval gaat de straal dan in
zijn geheel in dezelfde richting verder..
Het verschil tusschen de snelheden met welke zich, langs
een gegeven lijn, de gewone en de buitengewone lichtstraal
voortplanten is des te grooter, naarmate die lijn een grooteren
hoek met de as vormt. Langs alle lijnen echter, die Mn zelfden
hoek met de as maken, heeft de voortplanting van het licht volgens dezelfde wetten plaats; m. a.w., het kristal vertoont, wat
de optische eigenschappen betreft, symmetrie rondom de as;

het is of de molekulen in alle richtingen die denzelfden hoek
met de as vormen op dezelfde wijze ten opzichte van elkaar
zUn gerangschikt, maar langs een aan de as evenwijdige lijn
0p andere wijze dan langs een lijn die daar loodrecht op staat.
Uit de benaming "gewone straal" moet men niet afleiden
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dat deze straal "natuurl\jk" licht (§ 411) zcu zijn. Zooals reeds
gezegd werd, zijn steeds beide stralen gepolariseerd.
De trillingen van een gewonen straal staan altijd loodrecht op
het vlak dat do01· den straal ooenwijdig aan de optische as ge·
bracht kan worden; de tr.illingen van een buitengewonen straal
hebben in dit vlak plaats.

Om een denkbeeld van het verschil tusschen de twee licht·
stralen te geven, vermelden w\i dat in een richting loodrecht
op de as, bij kalkspaath de snelheid van den gewonen straal
1,6584, en die van den buitengewonen straal 1,4864 maal
kleiner is dan de snelheid van het licht in de lucht. Voor
kwarts zijn deze getallen resp. 1,5442 en 1,5533. Deze opgaven gelden voor natriumlicht.
b. Bij alle dubbelbrekende kristallen die niet tot de genoemde
stelsels behooren, mist men de symmetrie 1·ondom een as. Ook
wijken hier beide lichtstralen van de wetten van SNELLIUS a(,
zoodat er gee;n onderscheid meer tusschen een gewonen en een
buitengewonen straal kan worden gemaakt. Waarom deze kristallen tweeassig genoemd worden, kan hier niet worden uiteengezet.
§ 417. Prisma van Nicol. Uit het boven gezegde volgt dat
elk clubbelbrekend kristal gebezigd kan worden om gepolariseerd
licht te krijgen. Alleen is een plaat met evenwijdige zijvlakken
(Fig. 358) daarvoor weinig geschikt. Daar nl. hier de uittre-

dende bundels evenwijdig aan elkaar loopen, zullen zij, zoodra de invallende bundel eenige breedte heeft, gedeeltelijk
over elkaar vallen, zoodat men, wat een deel van de ruimte
l:)etreft, het doel om slechts trillingen van één richting te
kr\jgen niet bereikt. Deze moeilijkheid bestaat niet als de
twee doorgelaten stralen een hoek met elkaar maken; men
kan dan, zoo die niet al te klein .is, den eenen straal op den
wand van een buis waarin het kristal b"esloten is, laten vallen. Het prisma van Fig. 356 ·heeft echter twee andere gebreken. Vooreerst wijkt de richting van de twee stralen hier
af van die van het invallende licht, wat bij sommige proeven
hinderlijk is, en bovendien bestaat er, zoowel voor den gewonen als voor den buitengewonen lichtstraal, een dergelijke
kleurschifting als bij enkelbrekende stoffen. Aan het een zoowel als aan het ander kan men. tegemoet komen door een
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kalkspaathprisma .A, dat op geschikte wijze uit een kristal
is gesneden, op de in Fig. 359 aangegeven wijze te verbinden
met een prisma B van een glassoort waarvan de brekingsindex
gelijk is aan dien van een der beide lichtstralen
Fig. 359.
in het kalkspaath. Dit prisma breekt de lichtstralen naar de tegengestelde zijde als A, zoodat
een van de uittredende stralen de richting van
L
den invallenden bundel 1 kan hebben; boven·
dien heft B de kleurschift.ing grootendeels op.
Men heeft een achromatisch dubbelbrekend prisma
gekregen. Ook door een vereeniging van twee
·
kalkspaathprisma's, waarvan de optische assen
~ zekere bepaalde, van elkaar verschillende richtingen hebben, kan hetzelfde doel worden bereikt.
Op andere wijze werkt het prisma van NICOL, dat veelvuldig
bij proeven over gepolariseerd licht wordt geFig. 360.
bezigd. Het bestaat (Fig. 360) uit twee kalk·
L
spaatbprisma's .A en B, die door een dunne laag
U V van een doorschUnende hars, zoogenaamden canadabalsem, aan elkaar zijn gekleefd. De
prisma's zijn zoo uit een kalkspaathkristal gesneden en de brekingsindex van den canadabalsem heeft zoodanige waarde, dat als een
lichtstraal in de richting L P invalt, van de
twee gebroken stralen P Q en PS de een doot
den canadabalsem totaal wordt teruggekaatst.
Hij wordt bij R tegen de zwart gemaakte kurk
)Waarin het prisma gevat is, geworpen. De andere
straal gaat door en treedt ten slotte volgens T
in de oorspronkelijke richting uit.
Het prisma is in een cilindrische buis gesto·
ken; de as daarvan zullen wij ook de as van
het prisma noemen 1). Niet alleen stralen die,
zooals LP, in de richting van deze as invallen,
maar ook andere, die er een niet te grooten heek mee maken,
1) Wij verstaan dus onder de ns vatt het Nicolsche pri1ma iets anders dan de optuche
assm van de kalkspaathprismn's waaruit het is samengesteld.
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worden op de aangegeven wijze gepolariseerd; daarbij is de
trillingsrichting van den uittredenden straal steeds nagenoeg
dezelfde. Die richting kan men bepalen door het uittredende
licht met een draaibaren glazen spiegel te onderzoeken; ziJ
ligt in het vlak dat door de as van het prisma -en de korte diagonalen van de ruitvormige eindvlakken gaat. .Alle trillingen loodrecht op dit vlak worden door het prisma tegengehouden; ziJ
volgen nl. den weg Q R en u:orden door het lampzwart geabsorbeerd. Kortheidshalve zullen wij de richting van de doorgelaten
trillingen de trillingsrichting van het prisma noemen; men kan
die blijkens het gezegde onmiddellijk a:mgeven, zoodra men
een der eindvlakken naar zich toekeert.
Bij nieuwe polariseerende prisma's, waarvan de werking op hetzelfde
beginsel berust, maar waarvan de eindvlakken, die loodrecht op de as
van het prisma staan, niet den boven bedoelden ruitvorm hebben, is de
trillingsrichting van het doorgelaten licht niet op deze wijze aan te geven.

Wat men waarneemt, wanneer men naar een lichtbron ziet
door twee prisma's van NICob, waarvan de assen in elkaarE!
verlengde vallen, zal men zonder moeite inzien. Staan .:~e trillingsricht{ngen van de prisma's loodrecht op elkaar, dan wordt
het licht niet doorgelaten, terwijl de grootste lichtsterkte wordt
waargenomen als die richtingen evenwijdig aan elkaar zijn. In
het eerste geval zegt men dat de prisma's gekruist, in het
laatste geval, dat zij evenwijdig aan elkaar geplaatst zijn.
Bij een willekeurigen stand van de prisma's - steeds echter
met de assen in elkaars verlengde - moet men, ten einde te
vinden hoeveel licht wordt doorgelaten, de trillingen die uit het
eerste prisma komen, ontbinden in een component volgens de trillingsrichting van het tweede en een component loodrecht daarop.
Wil men met een prisma van NicoL de trillingsrichting van
een gepolariseerden lichtbundel bepalen, dan moeten de draaiingen om de as op een verdeelden cirkel worden afgelezen. Men
stelt het prisma zoo, dat het gezichtsveld duister is; het eenigszins nauwkeurig in den stand te brengen, waarin de lichtsterkte een maximum is, blijkt onmogelijk.
Wanneer op het prisma gepolariseerde straTen vallen, die niet volkomen evenwijdig aan elkaar zijn, kan men niet alle deelen van het
gezichtsveld gelijktijdig donker maken, omdat dan voor de verschillende
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lijnen langs welke de stralen loopen, noch de richting van de invallende trillingen, noch de richting van die, welke het prisma kan doorlaten, dezelfde zijn.

Bij de straks genoemde proeven doet het prisma van NrcoL
als polarisator en ook als analysator dienst. Men kan natuurlijk ook een dergelijk prisma met een spiegel of een glaszuil
vereenigen.
Bij den toestel van NöRRENBERG b.v. (Fig. 361) wordt het
licht, dat in de richting LA van den helFig. 361.
deren he,mel komt, door een plaat S van
doorschijnend spiegelglas onder den polarisatiehoek verticaal naar beneden terug.N
gekaatst. De gepolariseerde stralen treffen
een horizontalen spiegel P, en worden dan
c
naar boven geworpen ; het deel van de
stralen dat vervolgens door S wordt doorgelaten, wordt in een NrcoLsch prisma N
opgevangen. Noch bij de terugkaatsing door
=
P, noch bij den doorgang door S wordt
iets aan de trillingsrichting veranderd.
§ 418. Anisotrope plaatjes in gepolariseerd licht. In den toestel van NöRRENBERG bevindt zich bij D een horizontale
glasplaat, die de lichtstralen zonder verandering van hun trillingsrichting doorlaat
1J
en bestemd is om er doorschijnende voor1-'
werpen op te plaatsen, van welke men
den invloed op het gepolariseerde licht wil onderzoeken. Het
blijkt namelijk dat in vele gevallen door het tusschenplaatsen
van zulk een voorwerp het licht weer te voorschijn komt, wanneer men het eerst, door den analysator met den polarisator te
kruisen, heeft doen verdwijnen. Dit is namelijk meestal het geval, wanneer het onderzochte lichaam anisotroop is (§ 263).
Voor deze proeven kan niet alleen de toestel van NöRRENBERG
dienen, maar ook elke andere vereeniging van een polarisator en
een analysacor. Alleen zullen wij aannemen dat het licht door
dezen laatsten heengaat, maar wü doen dit alleen, om ons gemakkelijker te kunnen uitdrukken; de analysator kan ook een
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spiegel zijn waarop het licht onder den polarisatiehoek iJ;J.valt,
als men het oog maar houdt in de richting van de teruggekaatste stralen.
Wij zullen bovendien onderstellen dat men met een bundel
evenwijdige stralen werkt en dat het onderzochte lichaam een
plaatje met evenwUdige zijvlakken is, waar het licht loodrecht
op valt.
Het is nu voor de versch\jnselen onverschillig, welke rangschikking de deeltjes ten opzichte van elkaar hebben in de
richting der dikte van bet plaatje; de anisatrapie waarop het
hier aankomt is de ongelijkheid van de eigenschappen in verschillende· richtingen die in het vlak van het plaatje liggen. Men
kan dus werken met een glasplaatje abc d (Fig. 362), dat

eenzijdig, in de richting van de pijlen, b.v. tusFig. 362.
schen twee vingers, wordt samengedrukt, met
een dun caoutchoucblad dat in een enkele richting
wordt \litgerekt, en met elk plaatje uit een
dubbelbrekend kristal, als het maar niet uit
een eenassig kristal zoo is gesneden, dat de zijvlakken loodrecht -op de as staan.
Bij het samengedrukte glasplaatje is het duidelijk dat de molekulen in de richting p q dichIe
ter b\jeen, en in de daarop loodrechte richting d'---'-A--'-r-'---'-t-.J
1
1· s verder van elkaar liggen dan in eenige
I
andere richting. De verschijnselen bij elk ander anisotroop
plaatje bewijzen dat ook daarin steeds twee onderling loodrechte
richtingen bestaan, zoo dat de eigenschappen van cle stof in clie
beide richting~n meer uiteenZoopen dan in ieder ander paar richtingen. Soms kan men den stand van deze richtingen, die wij
hoofdrichtingen zullen noemen, gemakkelijk aangeven. In een
plaatje b; v., uit een eenassig kristal gesneden, met de zijvlakken
evenwijdig aan de as, loopt de eene hoofdrichting evenwijdig
m et de as. Maar in een dun gipsplaatje of een micablad kan
de stalid van de hoofdrichtingen alleen uit de optische ver-

schijnselen of uit een volledige theorie der dubbele breking
worden afgeleid
Volgens welke hoofdrichting de molekulen nu het meest zijn
samengedrongen, en volgens welke het minst - gesteld al,
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dat dit de eenige oorzaak der anisotropie is en dat niet b.v.
de gedaante van de molekulen mede in het spel is - kan
men bij kristallen nooit aangeven; het is echter ook voor het
verstand der verschijnselen niet noodig. Wel is daartoe vereischt, dat men een eigenschap van de anisotrope plaatjes in
het oog houdt, die door de waarnemingen bewezen wordt,
deze nl. dat, wanneer (Fig. 362) 0 ·l en 0 l' twee richtingen
zijn, die naar tegengestelde zijden gelijke hoeken maken met
een hoofdrichting p q, de optische eigenschappen van het plaatje
met betrekking tot die richtingen dezelfde zijn. M. a. w., de
bouw van het plaatje is symmetrisch ten opzichte van elke hoofdrichting.
Hieruit volgt dat het plaatje zonder invloed op het gepolariseerde licht is, als de trillingsrichting daarvan met één van de
hpofdrichtingen samenvalt. Er is dan nl. geen reden, waarom

de richting van de beweging eerder naar de eene dan naar
de andere zijde van de oorspronkèlijke zàl afwijken, m. a.w.,
da lichttrillingen blliven volgens dezelfde lijn en, door rlen
analysator ziende, blijft men duisternis :waarnemen. De twee
(of zoo men wil vier) standen van het plaatje, waarbij dit
het geval is, zullen wij de hoofdstanden noemen.
Laten wij nu echter het plaatje door een draaiing in zijn
eigen vlak een stand tusschen die hoofdstanden geven ; gemakshalve onderstellen wij dat de hoofdrichtingen juist hoeken
van 45° met de trillingsrichting van het invallende licht maken.
Fig. 363.
Fig. 363 heèft op dit gev11l betrekking;
x
daarin zijn p q en r s de hoofdrichtintz
gen en is 0 X de trillingsrichting van
het invallende licht; wij stellen ons
voor dat dit laatste loodrecht op het
1--..-*---r----Y vlak van de teekening, en wel naar
den waarnemer toe, zich voortplant.·
0 Y, loodrecht op 0 X, is de trillingsrichting van den analysator.
Hebben nu de invallende trillingen
b
aan de achterzijde (de van den waarnemer afgekeerde zijde) langs de lijn a b plaats, dan kan men
ze ontbinden in trillingen cd en e f volgens de hoofdrichtin-
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gen; deze componenten hebben dezelfde phase, als men, overeenkomt, uitwijkingen naar den kant van p en naar den kant
van s als overeenkomstig met elkaar te beschouwen(§ 319, a).
Blijkens het bovenstaande planten zich nu de twee componenten door het plaatje voort zonder dat aan de trillingsrichtingen
iets wordt veranderd. Maar, juist omdat het plaatje volgens p q
en T s verschillende eigenschappen heeft, is de voortplantingssnelheid van de t1·illingen welke in die richtingen plaats hebben, niet
dezelfde. De componenten hebben dus verschillende tijden noodig
om de dikte van het plaatje te doorloopen-, en komen aan de
voorzijde met een phaseverschil te voorschijn.

Laat, om dit met een voorbeeld op te _helderen, het phase•
verschil beantwoorden aan den t\jd dien een trillend punt bij
de beweging tusschen a en b noodig heeft, om van a naar m
te gaan. Dan kan aan de voorz\jde van het plaatje gelijktijdig
aankomen de evenwichtsverstoring 0 c volgeii~ de eene en de
verstoring 0 n volgens de andere hoofdrichting. Stelt men de
trillingen volgens p q en r s die uit het plaatje komen, rnet elkaar
samen, dan worden bewegingen verkregen, waarbij de deeltjes in
ellipsen, in vlakken loodrecht op den lichtstraal, 1·ondgaan (verg.
§ 319). Dergelijk licht wordt elliptisch gepolariseerd genoemd;

daar bij den rondgang i~ een ellips, zooals die in Fig. S63 is
Yoorgesteld, altijd ook een heen- en weergang in de richting
0 Y plaats heeft, wordt het licht ten deele door den analysator
doorgelaten.
§ 419. Invloed van de dikte en de goUlengte. Na dez.e verklaring van
het feit dat het licllt in het algemeen weer te voorschijn komt, vestigen
wij de aandacht op eenige bijzonderheden.
a. Zij T de trillingstijd, d de dikte van het plaatje, en laat de voortplantingssnelheid van de trillingen die in de richtingen p q en r s plaats
hebben, resp. v1 en v~ zijn. Dan is het verschil van de tijden die de
twee. trillingen noodig hebben om het plaatje te doorloopen
d
d
v1
v2
Daaruit volgt voor het phaseverschil, in trillingstijden uitgedrukt,

of, als men

:cl-:J,
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stelt,
d
/:::,

Is de aard van de stof gegeven, dan stelt /:::, een bepaalde lengte voor.
Bij een der dikten
d=l:., 2!:::,, 36, enz. . . . . . . . (2)
zullen nu de uittredende trillingen geen phaseversehil vertoonen, zoodat
zij een resulteerende beweging evenwijdig aan 0 a opleveren. Het gezichtsveld blijft dan donke1·.
b. ·wanneer daarentegen de dikte een der waarden
d =-} l:., ~ L:., ~ !::,, enz. . . .
. . (3)
heeft, zijn de phasen van de twee uittredende trillingen juist tegengesteld, d.w.z. dat aan de voorzijde van het plaatje de grootste uitwijking
naar de zijde van p gepaard gaat met de grootste uitwijking, niet meer
naar s, maar naar r. Derhalve wordt ook nu de J•esHlteerende t1·illing
·1·echtlijnig, mam· zij heeft de richting 0 Y; het uittredende licht wm·dt
geheel door den analysato1· doorgelaten.
c. Voor alle waarden van d tusschen de in de bovenstaande reel;sen
opgegevene wordt het licht elliptisch gepolarisee1•d en ten deele doo1·
den analysatm· doorgelaten.
Is d={-l:., -!.L, enz., dan worden de banen van de fl·illende deeltjes achter de plaat cirkels; men heeft dan met cil·c1.Ûait gepolariseud
licht te doen.
De wijze waarop zich de trillende deeltjes in dit laatste geval bewegen
wordt door Fig. 364 verduidelijkt. Daarbij is L L de richting van den
Fig. 364.

lichtstraal en er zijn deeltjes voorgesteld, waarvan de evenwichtsstanden
op die rechte lijn liggen. Deze deeltjes beschrijven nu alle in dezelfde
richting met dezelfde snelheid de cirkels cl, c2~ enz., die op een cilinder
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K met de as L L liggen; zij liggen echter niet op een beschrijvende lijn
van den cilinder, maar op een schroeflijn DE G ... ., waarvan de spoed
gelijk is aan de golflengte. Deze schroeflijn volbrengt in d~n trillingstijd
een wenteling om L L. Voor een elliptisch gE>polariseerden straal zou
men een dergelijk~ figuur kunnen teekenen.
d. Blijkens de formule (1) is de waarde van !::. voor de verschillende
soorten van enkelvoudig licht niet dezelfde; immers, T is daarvoor zeer
verschillend, terwijl ook v1 en v2 van de kleur afhangen, zij het dan
ook in mindere mate. Daaruit volgt dat het phaseverschil voor de verschillende kleuren ongelijke waarde heeft; het is dus mogelijk dat de
analysator licht van de eene kleur wel, en licht van de ande1·e kleur
niet doorlaat. Werkt men met wit licht, dan neemt men een kleurverschijnsel waar. De kleur verandert met de dikte van het plaatje op dergelijke wijze als de kleur waarmee een dunne luchtlaag het licht terugkaatst van de dikte afhangt (§ 393).
e. Men zal zonder moeite kunnen nagaan, in hoe ver aan de bovenstaande beschouwingen iets gewijzigd moet worden, als de hoofdrichtingen
van het plaatje niet juist hoeken van 45° met de trillingsrichting van
den polaris~tor maken. Draait men het plaatje in zijn eigen vlak rond,
dan wordt de waargenomen intensiteit - en wel voor elke kleur - 0
bij de hoofdstanden, en een maximum, wanneer de bedoelde hoeken 45°
zijn. Daartusschen verandert de lichtsterkte geleidelijk en wel voor de
verschillende kleuren in dezelfde verhouding, zoodat men, met wit licht
werkende, alleen de intensiteit, maar niet de kleur ziet veranderen.
f. Werkt men met homogeen licht en heeft d een van de waarden (3),
dan blijven, hoe het plaatje ook gedraaid wordt, de uittredende trillingen rechtlijnig; de richting 0 a' van deze trillingen
Fig. 365.
wordt (Fig. 365), wanneer 0 a de richting van de invallende trillingen is, en p q en r s de hoofdrichtingen
zijn, hierdoor bepaald dat La' 0 q = La 0 q is. Men
heeft het dus in zijn macht, de trillingen over een willekeurigen hoek a 0 a' te draaien.
r
g. Zoolang het plaa~je overal dezelfde dikte en
dezelfde eigenschappen heeft, vertoont het ook ovm·al
dezelfde kleur. Zoodra echter in een van deze opzichten de omstandigheden van punt tot punt veranderen, neemt men in
homogeen licht ve1·schillende intensiteiten en in wtt licht-verschillende
kleuren waar. Een plaatje uit een eenassig kristal evenwijdig aan de

/p \
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as gesneden, waarvan de platte zijvlakken een kleinen hoek met elkaar
maken, vertoont lichte en donkere, of- bij het gebruik van wit lichtgekleurde banden, die evenwijdig loopen aan de snijlijn van de zijvlakken.
h. Het geval kan zich ook voordoen dat het plaatje, al is het overal
even dik, in verschillende punten niet dezelfde hoofdrichtingen heeft. Als
voorbeeld hiervan di ene het in Fig. 366 voorgestelde cirkel vormige plaatje,
waarvan wij onderstellen zullen, dat de deeltjes overal in de richting
van den straal dichter (of minder dicht) zijn opeengehoopt dan in richtingen loodrecht daarop. De hoofdrichtingen
Fig. 366.
hebben dan den in de figuur voor eenige punten door de kruisen aangegeven stand. Trekt
men nu de middellijnen 0 X en a Y evenwijdig aan de trillingsrichtingen van polarisator en analysator, dan zullen in elk punt van
de plaat, dat op een van deze middellijnen
ligt, de hoofdrichtingen evenwijdig aan die
trillingsrichtingen loopen, zoodat men duisternis krijgt. Men neemt dientengevolge een
zwart kruis waar, en tusschen de armen
daarvan lichte en, bij het gebruik van wit licht, gekleurde velden.
i. Draait men den analysator uit den tot nu toe onderstelden stand
oveJ; een hoek van 9(f', zoodat zijn trillingsrichting ev-enwijdig aan die
van den polarisator wordt, dan wordtjuist het deel van het licht doorgelaten, dat eerst werd teruggehouden, en omgekeerd. Bij homogeen licht
krijgt men dus duisternis, waar men eerst licht had, terwijl bij wit licht
elke kleur in de complementaire overgaat.
§ 420. Toepassing ter opsporing van de anisotropie. Een stuk glas
dat na ve1•hitting snel is afgekoeld, oefent op het gepolm·isee1•de licht
een dergelijke werking u.it als een samengedrukte glasplaat. De buitenste lagen hebben zich nl. samengetrokken, terwijl het binnenste nog
een hooge temperatuur had; zij hebben dientengevolge niet den toestand
kunnen aanemen, waarin zij bij een gelijkmatige afkoeling van de geheele massa zouden gekomen zijn; op hun beurt zullen zij vervolgens de
inwendige deelen beletten, zich geheel vrij samen te trekken. Kortom,
er ontstaan inwendige spanningen in het glas, die hier deze, ginds gene
richting hebben en die zieh verraden, zoodra men het lichaam op het
tafeltje van den toestel van NöRRENRERG legt. Dit hulpmiddel om de
anisotropie te ontdekken is zeer gevoelig; bijna elk stuk glas dat niet
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met zorg langzaam is afgekoeld, vertoont sporen van rekkingen en samendrukkingen van zijn deelen.
Onder de elementen waa1-uit het dierlijk en plantaa·rdig lichaam is
opgebouwd worden er vele aangetroffen, die eveneens anisotroop zijn;
trouwens, gedurende hun groei kunnen zij aan eenzijdig werkende krachten blootgestefd zijn geweest, en ook zonder dat is het mogelijk dat de
molekulen zich in verschillende richtingen op ongelijke wijze hebben gerangschikt. ·Van daar dat het veelal van belang is met het mikroskopisch
onderzoek dat nam• de anisot1·opie te verbinden.
Daartoe wordt' het mikroskoop van twee prisma's van NICOL voorzien, tusschen welke het voorwerp zich bevindt (polarisatie-mikroskoop);
de polarisator wordt tusschen het voorwerp en den verlichtingsspiegel
aangebracht, de analysator in de buis van het mikroskoop boven het
objectief, of boven het oculair. Kan nu het voorwerp in zijn eigen vlak
worden gedraaid, dan kan men de standen opzoeken, in welke het geen
verandering in het oorspronkelijk duistere gezichtsveld brengt. Die standen leeren ons de hoofdrichtingen van het voorwerp kennen; natuurlijk
kan men, zoo de anisotropie niet overal dezelfde is, zijn aandacht op een
bepaald deel vestigen en de hoofdrichtingen daarvan bepalen.
Het is nu echter nog van belang, de twee hoofdrichtingen van elkaar
te onderscheiden, d.w.z. de richting aan te geven van de trillingen die
zich met de grootste, en die van de trillingen die zich met de kleinste
snelheid voortplanten. Kortheidshalve zullen wij deze richtingen de eerste
en de tweede hoofdrichting noemen. Zij kunnen in elk voorwerp worden gevonden, als men daaronder of daarboven een dun gipsplaatje aanbrengt, waarvan de eerste ên de tweede hoofdrichting bekend zijn.
Worden nl. twee anisotl'ope plaatjes zoo achter elkaar geplaatst,
dat de eerste hoofdrichting van het eene samenvalt met de eerste hoofdrichting van het ande1·e, dan is het phaseverschil tusschen de onderling loodrechte trillingen, dat zij teweeg,brengen, de som van de phaseverschillen die elk afzonderlijk zou ·veroorzaken. Dam·entegen heeft ·
'tnen met het verschil van deze pitaseverschillen te doen, als de eerste
hoofdrichting van het eene lichaam samenvalt met de tweede van
het andere.
Men kan derhalve het te onderzoeken voorwerp zoo op het gipsplaatj.e
leggen, dat het dezelfde werking uitoefent alsof het gipsplaatje dikker
was geworden, en ook zoo, dat het is alsof die dikte was verminderd.
Daar de kleur die het gipsplaatje geeft, van de dikte afhangt, wordt in
16
LIL
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beide gevallen de tint die het alleen vertoonde door het aanbrengen van
het voorwerp veranderd, en wel in de twee gevallen niet op dezelfde
wijze. Men spreekt in het eerste geval van een additie-, en in het tweede
van een subtractieklew·.
Heeft men zich eenmaal vertrouwd gemaakt met de kleuren bij gipsplaatjes van verschillende dikte, dan kan men het voorwerp zoo draaien,
dat de additiekleur wordt waargenomen; daarmee is dan bekend, welke
de eerste hoofdrichting in het voorwerp is.
De dikte van het gipsplaatje kan zoo worden gekozen; dat reeds wanneer zij z~er weinig vergroot of verkleind wordt, de tint aanmerkelijk
wordt gewijzigd.
§ 421. Draaiing van het polarisatievla k. Er bestaat nog

een tweede werking, geheel verschillend van de boven besprokene, waardoor een lichaam dat men tusschen een polarisator
en een daarmee gekruisten analysator brengt, het licht weer
te voorschijn kan doen komen. Men heeft die werking het
eerst ontdekt b\i kwartsplaten die loodrecht op de optische as
zijn gesneden. Dat nu geen anisotropie in het spel is, volgt
vooreerst hieruit dat ee.n eenassig kristal in alle richtingen
loodrecht op de as dezelfde eigenschappen heeft; een plaatje
kalkspaath met de ztivlakken loodrecht op de as vertoont dan
ook de bedoelde werking niet. Bovendien verandert het lichtverschijnsel niet als men het kwartsplaatje in zijn eigen vlak
ronddraait, en is hier dus geen sprake meer van twee in dat
vlak liggende hoofdrichtingen, zooals die steeds bij anisotrope
plaàtjes bestaan.
Neemt meii de proef met homogeen licht, dan kan men, na
het aanbrengen van het kwartsplaatje, den analysator zoo
draaien, dat het gezichtsveld op nieuw donker wordt. Daaruit
volgt dat de uittredende straril nog riltfjd rechtlfjnig gepolariseerd
is, maar dat de trillingsrichting over een zekeren hoek is gedraaid,

een hoek dien men kan meten door de standen van den analysator af te lezen, waarbij, vóór en ná het aanbrengen van
.het plaatje, het veld donker is. De draaiing van de trillingsrichting zou nu kunnen plaats hebben bij den overgang uit
de lucht in het kwarts en daaruit weer in de lucht, of wel
gedurende de voortplanting d<fOr de . plaat. Dat het laatste
het geval is volgt hieruit, dat de draaiingshoek evenredig is
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met de dikte van het gebezigde plaatje. Men moet zich dus voorstellen dat de trillingen, die in elk punt rechtlijnig zijn, gedurende de voortplanting door het kristal geleidelijk om den
lichtstraal als as worden gedraaid, zoodat de lijnen waarlangs
zij in verschillende punten van den straal plaats hebben, een
dergel\iken stand hebben als de treden van een wenteltrap
rondom de spil.
Het polarisatievlak, d. w. z. het vlak waarop de trillingen
leadrecht staan, draait nu mee rond, en wel over denzelfden
hoek; van daar de gewone benaming voor het verschUnsel.
De draaiing per eenheid van dikte is voor de verschillendé
enkelvoudige kleuren zeer ongelijk; zij neemt van het rood naar
het violet toe (zie de tabel aan het einde van dit boek). Daaruit
volgt dat uit rechtl~jnig gepolariseerd wit licht een bundel
ontstaat, waarin de enkelvo1Jdige kleuren verschillende trillingsrichtingen hebben, die, in een vlak loodrecht op den lichtstraal, waaiervormig zijn uitgespreid. Een analysator kan nu
zoo worden geplaatst, dat zijn trillingsrichting loodrecht staat
op één der lijnen in dezen waaier; d, w. z. zoo, dat één enkelvoudige kleur niet wordt doorgelaten. Met de andere is dat
dan wel het geval en wel des te meer, naarmate hun trillingsrichting meer van de zooeven bedoelde afwijkt. Het uit den
analysator komende licht is dus gekleurd en de tint zal veranderen, zoodra men of den analysator, of den polarisator
draait. TerwUl wij vroeger kleuren leerden kennen, die door
de verschillende breekbaarheid van de enkelvoudige stralen,
door de ongelijkheid van hun golflengten, of door de verschillende mate waarin zij worden opgeslorpt, worden teweêggebracht, zien wij nu een kleur door een vierde oorzaak ontstaa:n.
§ 422. Rechts en links draaiende lichamen. Wanneer de
draaiing van de trillingsrichting voor een waarnemer in wiens
oog het licht valt, in richting overeenstemt met de beweging
der wijzers van een uurwerk, noemt men de draaiing rechts,
in het tegengestelde geval links. Bij een enkele proef met
homogeen licht kan men niet beslissen met welk van deze
gevallen men te doen heeft; is nl. AB (Fig. 367) de trillingsrichting van het invallende, en 0 D die van het uittredende
licht, dan kan de draaiir,i.g zoowel naar rechts over den hoek
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.A 0 D, als naar links over den hoek .A 0 C hebben plaats g-e-

had; trouwens, nog andere gevallen zijn mogelijk, want de
trilling kon b.v. naar links over den inspringenden boek .A 0 D
zijn gedraaid. Elke onzekerbeid verdwijnt echter
als men de proef met platen van verschillende
dikte neemt.
A

Er bestaan nu twee 'l.'erscheidenheden van bergkristal, die in soortelijk gewicht, lichtbreking, uitzettingscoëfficient en andere eigenschappen geheel
n
overeenstemmen, maar waarvan de eene het polarisatievlak naar rechts en de andere evenveel
naar links draait.

Bij beide verscheidenheden is het verschijnsel beperkt tot
stralen die volkomen of nagenoeg in de richting van de optische as loopen; zoodra de stralen daarmee een aanmerkel\jken hoek maken wordt de draaiing veel kleiner, en bovendien
worden de verschijnselen dan door de gelijktijdige dubbele
breking ingewikkelder.
Men heeft naderhand het verschijnsel bij een groot aantal vloeistoffen en oplossingen ·van vaste lichamen waargenomen ~oplos
sing van rietsuiker, wünsteenzuur, appelzuur, terpentijn); daar
deze stoffen isotroop zijn, kan men reeels verwachten dat de
draaiing hier onafhankelijk van de richting zal zijn, in welke
het licht zich voortplant, wat dan ook het geval blijkt te ztJn.
Bij sommige dezer "actieve" stoffen bestaan ook twee verscheidenheden, evenals bij het kwarts; zoo is er b.v. rechts- en linksdraaiend wijnsteenzuur, met denzelfden draaiingshoek en ook
-verdet met aezelfde physische eigenschappen.
Wanneer een of ander lichaam A gegeven is, kunnen wij ons altijd een
tweede lichaam B voorstellen, dat het spiegelbeeld van A is ten opzichte van
een vast plat vlak, en dat niet alleen wat den uitwendigen vorm, maar ook
wat den inwendigen bouw, zelf.'! tot in de fijnste bijzonderheden, betreft. Wij
kunnen nl. aannemen, vooreerst dat aan elk stofdeeltje in A als spiegelbeeld
een stofdeeltje met dezelfde eigenschappen in B beantwoordt, en ten tweede,
dat de deeltjes in B volgens dezelfde wetten op elkaa1· werken als die in A, zoodat voor twee overeenkomstige deeltjes ook de vectoren die de daarop werkende
krachten voorstellen, elkaars spiegelbeeld zijn. Bestaat dan onder den invloed
van de wederkee1·ige krachten deze of gene beweging in A, dan is een beweging
in B mogelijk, waarbij dit stelsel punten aanhoudend het spiegelbeeld van A blijft.
Kortheidshalve noemen wij de eene beweging het spiegelbeeld van de andere.
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Is de beweging in A een voortplanting van gepolariseerd licht, waarbij de
triliogsrichtiog naar rechts gedt·aaid wordt, dan wordt, zooals de lezer gemakkelijk zal inzien, het spiegelbeeld daarvan een dergelijke voortplanting met
een even groote draaiing naar links. Derbal ve, wanneer een stof het polarisatie~lak in de eene richting draait, moet het spiegelbeeld van die stof het even ver in
tegengestelde richting draaien.
In de meetkunde wordt geleerd dat in het algemeen een li•!haam niet zoo
geplaatst kan worden, dat het zijn spiegelbeeld bedekt, ofschoon dit bij enkele
eenvoudige vormen wel mogelijk is. Analoog daarmee kunnenel"nu zelfstandigheden bestaan, die met een spiegelbeeld, wat vorm en ligging van de deeltjes betreft, zoo ovet·eenkomen, dat zij dit zouden kunnen bedekken, en andere, bij welke
dat niet het geval ..is. Stoffen van de eerste soort kunnen het polarisatievlak niet
draaien, want deden zij dit in de eene richting, dan zou hun spiegelbeeld het
evenveel in de tegengestelde richting doen, wat tegen de onderstelling is, dat
het spiegelbeeld in alle opzichten met de stof zelf overeenstemt. Alle "actieve"
stoffen bekooren tot de tweede klasse en blijkens het bovenstaande zijn van elke
actieve stof twee verscheidenheden denkbaar. Bijkwarts en wijnsteenzuur kent
men werkelijk de twee lichamen die elkaars spiegelbeeld zijn.
Daat· zij dit in alle opzichten zijn, moet, als het eene lichaam in een bepaalden vorm kristalliseert, bij het andere een kristalvorm mogelijk zijn, die
het spiegelbeeld daarvan is. Werkelijk zijn de kristallen van rechts- en linksdraaiend kwarts te oodet·scheiden aan zekere zijvlakken, waarvan de ligging
aan den zooeven gegeven regel voldoet.
§ 423. Hulpmiddelen voor het meten van den draaüngshoP-k. Bij

oplossingen van actieve stoffen is deze hoek evem·edig met de lengte van
de kolom die door het licht wm·dt doorZoopen en met de concent·ratie;
van daar dat men, ten einde deze laatste te bepalen, den draaiingshoek kan meten. De hiervoor dienende toestellen worden, zoo zij voornamelijk voor het onderzoek van suikeroplossingen bestemd zijn, saccharimeters genoemd. He't eenvoudigste instrument van dien aard zou bestaan
uit twee prisma's van NICOL, waartusschen in een buis die door spiegelglasplaatjes wordt afgesloten, de oplossing kan worden gebracht. Men zou
daarbij met homogeen licht moeten werken. De nauwkeurigheid van de
instellingen wordt echter door verschillende kunstgrepen verhoogd.
a. In den saccharimeter van LAURENT, waarbij men zich van een
natriumvlam bedient, worden de rechter- en de linkerhelft van den lichtbundel, die naast elkaar door de horizontale buis gaan, zoo gepolariseerd,
dat de trillingsrichtingen een hoek van eenige graden met elkaar maken.
Men kan te dien einde een polariseerend prisma bezigen, dat uit twee
op geschikte wijze geslepen helften bestaat, die in het verticale vlak dat
door de as van de buis gaat, zijn aaneengevoegd; of wel, men kan eerst
den geheelen bundel in dezelfde richting polariseeren en dan door een
kwartsplaatje evenwijdig aan de optische as, dat slechts de halve door-

snede van. den bundel beslaat, en door een verticale lijn begrensd is, op
de in § 419, f aangegeven wijze de trillingen der eene helft van den
lichtbundel over een kleinen hoek draaien.
Achter den analysator bevindt zich een kijkertje van GALILEI, dat zoo
wordt ingesteld, dat men de afscheiding der twee helften van den polari
sator, of den rand van het kwartsplaatje als een verticale middellijn van
het cirkelvormige gezichtsveld schei] ziet. Men ontvangt dan op het
netvlies naast elkaar- en niet met elkaar vermengd - het licht van
de bundels die bij hun intreden in den toestel o.p verschillende wijze
gepolariseerd worden. Den analysator stelt men nu zoo, dat men de twee
helften van het gezichtsveld beide zwak verlicht en wel met dezelfde
intensiteit ziet. Dit is het geval als de trillingsrichting van den analysator loodrecht staat op de lijn die den kleinen hoek tusschen de tril-.
lingsrichtingen van de twee lichtbundels midden door deelt.
Wordt een suikeroplossing op den weg van de gepolariseerde stralen
geplaatst, dan wordt deze hoek in zijn geheel over een zeker aantal graden gedraaid en daarmee de bedoelde deellijn.
Den gezochten draaiingshoek krijgt men dus door den stand van den
analysator op te zoeken, waarbij men op nieuw de twee helften van het
gezichtsveld even sterk, of liever even zwak, verlicht ziet.
b. Bij den saccharimeter van SoLEIL wordt eveneens partij getrokken
van het feit dat een klein verschil in het voorkomen van twee naast
elkaar liggende lichtvelden gemakkelijk in het oog valt; bij dit instrument werkt men echter met wit licht. Dit gaat eerst door een prisma
van NrcoL en valt vervolgens loodrecht op een cirkelvormig plaatje,
waarvan de deelen aan weerszijden van een verticale middellijn uit rechtsen linksdraaiend kwarts bestaan en dat door het kijkertje aan het naar
het oog gekeerde einde van het instrument scherp geiien wordt. De halfcirkelvormige kwartsplaatjes zij_n loodrecht op de as gesneden; zij hebben
dezelfde dikte, en vertoonen zich dus, daàr de analysator met den polarisator gekruist of daaraan evenwijdig is, met dezelfde kleur. Wordt nu
een suikeroplossing op den weg van het licht geplaatst, dan zal deze het
polarisatievlak van de stralen die door de eene helft van het kwartsplaatje zijn gegaan verder draaien, maar het voor de andere helft van
den bundel terugdraaien. Het is dus alsof de eene helft van het kwartsplaatje dikker en· de andere dunner was gemaakt, en dit brengt een verscbil in kleur teweeg. De dikte van het dubbelplaatje is er op berekend,
dit verschil zoo groot mogelijk te maken.
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Ten einde bij dezen toestel de sterkte van de suikeroplossing te bepalen bedient men zich van den zoogenf;tamden compensator, waarvan
de inrichting in Fig. 368 is voorgesteld. De van de rechterzijde, uit de
suikeroplossing, komende lichtbundel gaat eerst door
Fig. 368.
een plaat A van rechtsdraaiend "kwarts en vervolgens door een paar wiggen Ben C van linksdraaiend
kwarts met gelijke, zeer kleine hoeken. Deze wiggen
kunnen in de richting van de pijlen over elkaar
verschoven worden, en vormen dus-een kwartsplaat
van veranderlijke dikte. Bij een gemiddelden stand
A.
is de gezamenlijke dikte gelijk aan dievandeplaatA .
Het is nu duidelijk dat men dezen stand kan opzoeken door te zorgen dat, bij afwezigheid van de
suikeroplossing, de twee helften van het gezichtsveld zich in gelijke kleur
vertoonen; verder kan men, nadat de oplossing is ingelascht, de wiggen
zoover verplaatsen dat opnieuw gelijkheid van tint wordt bereikt. De
draaiing van het polarisatievlak, die door de oplossing werd veroorzaakt,
is dan opgeheven door het kwarts van A, B en C, en de sterkte van
de oplossing is evenredig met de relatieve verplaatsing die men aan
B en C heeft moeten geven.
Dat de werking van de suikeroplossing door een kwartslaag ongedaan
kan wordim gemaakt, en wel voor alle bestanddeelen van het witte licht
gelijktijdig, is hieraan te danken, dat de verhouding tusschen de draaiingshoeken voor de verschillende kleuren bij het kwarts vrij wel dezelfde is
als bij de suikeroplossing.
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§ 424. Opwekking van den electrlschen toestand door
wrijving. Wrijft men twee glazen staven met een zijden lap,
dan krijgen zij de eigenschap elkaar af te stooten. Hetzelfde
doen twee harsstangen die met een kattevel zijn gewreven,
maar zulk een staaf trekt· een met zijde gewreven glazen
staaf aan.

.Als men geschikte voorzorgen neemt, kan men alle lichamen
door wrijving in zoodanigen toestand brengen, dat zij dezelfde
werkingen als de glazen staven of als de harsstangen uitoefenen.
Men noemt de oorzaak van deze verschijnselen electriciteit
en zegt dat de genoemde lichamen geelectriseerd of electrisch
geladen zijn.

Een glas- en een harsstaaf, die men op de aangegeven wijze
heeft behandeld, werken tegengesteld op andere geelecttiseerde
vooneerpen; .de eene trekt nl. aan wat door de andere wordt
afgestooten. Er zfdn derhalve twee tegengestelde electrische toe-

standen, die men gewoon is door de teekens + en - te onderscheiden. De glazen staaf en alle lichamen die daarmee in werking
overeenstemmen worden positief electrisch, de harsstaaf en de
daarmee overeenkomende lichamen negatief electrisch genoemd.

Deze benamingen zijn algemeen in gebruik, maar men had ze
ook met elkaar kunnen verwisselen.
Wa.t omtrent de afstootende en aantrekkende krachten gezegd werd kan nu zoo worden samengevat; gelijknamig geelectriseerde voorwerpen stooten elkaar a{, ongelitjknamig of tegengesteld geelectriseerde trekken elkaar aan.
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§ 425. Overgang van den electrischen toestand van het
eene lichaam naar het andere. Een metalen voorwerp dat
aan zijden koorden is opgehangen of op ~en glazen voet is
bevestigd, oefent, nadat 111en het met een geelectriseerde glas-.
of harsstang heeft aangeraakt, dezelfde werkingen uit als dezelaatste, en is op z\jn beurt in staat, den electr-ischen toestand
bij aanraking mee te deelen aan een tweede metalen voorwerpt
dat op dezelfde wijze ondersteund is. Bij deze proeven bèhoudt het lichaam dat eerst geladen was den electrischen toestand, .maar na de aanraking oefent het kleinere krachten uit
·dan aanvankelijk; van daar, dat men zegt dat het een deel var~

zijn lading aan het andere voorwerp heeft meegedeeld.
Deze mededeeling van den electriseken toestand kan ook plaattt
hebben tusschen twee lichamen die eikaar niet onmiddellijk aanraken, maar door een draad of een staaf van een geschikte stoÎ
met elkaar zijn verbonden. Bestaat die draad uit Mn metaalt

dan heeft de overgang van de lading in een oogwenk plaats;.
men noemt daarom de metalen goede geleiders der electriciteit.
Bij minder goede geleiders, b.v. droog hout en papier, duurt
het een merkbaren tijd voor de mededeeling van den electrischen toestand ten einde is. Isolatoren of niet-geleiders noemt
men die lichamen, welke een electrische lading niet doorlaten.
Volkomen voldoet nauwelijks een enkele stof aan deze bepaling, elk licha~m heeft allicht eenig geleidingsvermogen. Bij
schellak, zwavel, kwarts, paraffine, eboniet, barnsteen, zijde
en sommige soorten van glas is echter dit vermogen zoo gering, dat zij als isolatoren k_unnen beschouwd worden.
Men maakt van deze zelfstandigheden gebruik om metalen
voorwerpen waaraan men een lading wil meedeelen, te ondersteunen (isoleeren); een dergelijk voorwerp verliest nl. behoudens een later te bespreken omstandigheid - zijn lading1
zoodra het door een geleider met de aarde wordt verbonden.
Gasvormige lichamen, ook de waterdamp, zijn in hun gewonen toestand isolatoren ; vloeibaar water daarentegen is een
geleider. Van daar dat de isolatoren droog moeten zijn, een
toestand, dien vele van deze lichamen in vochtige lucht spoedig verliezen; verwarming bewijst dan goede diensten. Ook
onreinheden van verschillenden aard en stofdeeltjes op het
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()ppervlak van ·een isolator doen aan zijn werking sëhade. Het
menschelijk lichaam is een geleider; men kan dus een voorwerp "naar de aarde afleiden" door het eenvoudig met den
vinger aan te raken.
Metalen voorwerpen die bestemd zijn om electrisch geladen
te. worden, zullen wij conductoren of geleiders noemen; wanneer het tegendeel niet vermeld is, onderstellen wij dat zij
,geïsoleerd zijn.
Bestaat zulk een conductor uit deelen die ten opzichte van
€ll~aar bewegelijk zijn, dan stooten die elkaar in den regel af,
als de conductor een lading ontvangt.
Bij den goudblad-electroskoop hangen twee reepjes dun goudblad aan het benedeneinde van een verticale metalen staaf,
<iie, behoorlijk geïsoleerd, door den hals van een glazen flesch
is gestoken en aan zijn boveneinde een metalen knop of plaat
<!raagt. De lading van een of ander lichaam waarmee men
den knop aanraakt, of dat men daarmee in geleidend verband
brengt, verraadt zich door een uitwijking van de goudblaadjes.
§ 426. Onderstellingen ter verklaring van de electrische
verschijnselen. De onderzoekingen van vele natuurkundigen
der laatste eeuw, onder wie in het bijzonder F ARADAY (17911867) en ÜLERK MAXWELL (1831-1879) moeten genoemd worden, hebben doen zien dat een goed inzicht in de electrische
verschijnselen alleen verkregen kan worden, wanneer men
steeds zijn aandacht gevestigd houdt op de rn'iddensto{ of het
medium dat tusschen en rondom de op elkaar werkende lichamen aanwezig is. Daarom zal in de volgende beschouwingen,
()Ok dan wanneer wij later over de werkingen van electrische
stroomen en magneten spreken, deze stof op den voorgrond
staan; wij nemen aan dat bij alle electrische en magnetische
werkingen het medium in het spel is.
Terwijl wij nu, deze opvatting volgende, een voorstelling
van de verschijnselen en hun ouderlingen samenhang trachten
te vormen, kunnen wij nog verschillende wegen inslaan. Soms
verdient het de voorkeur, of moeten wij er ons wel mee
tevreden stellen, het beeld in zeer algernaene trekken te ontwerpen; wij kunnen zeggen dat wij ons dan van de theorie
van MAXWELL in haar algernaenen vorm bedienen. In andere
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gevallen blijkt het mogelijk en aanbevelenswaardig onderstellingen in te voeren, die meer in bijzonderheden treden. Wij
zullen dat, steeds ter wille van aanschouwelijkheid en duidelijkheid, op twee verschillende wijzen doen, door nl. of van
de theorie der "electrische vloeistof' of van die der "electronen"
gebruik te maken. Wat hiermee bedoeld wordt, zallater blijken.
Wij moeten verder nog opmerken dat elke niet-geleidende
stof als "middenstof' kan dienen. Geladen voorwerpen werken
op elkaar, onverschillig of zij door lucht, glas, zwavel of olie
zün gescheiden. Om aan te duiden dat de electrische werkingen door niet-geleiders heen plaats hebben, worden deze lichamen ook dielectrische stoffen of clielectrica genoemd.
De ruimte tusschen en rondom de geladen voorwerpen, gevuld gedacht met het dielectricum in den bijzonderen toestand
waardoor het de electrische werkingen teweegbrengt, wordt
het electrisch veld genoemd. Is die ruimte luchtledig, dan is
het dielectricum de aether, het medium dat men ~ich als
drager der lichttrillingen voorstelt. Volgens de theorie die wij
aannemen, speelt dus deze stof in de natuur nog een andere
rol dan de in de vorige hoofd~ukken besprokene.
§ 427. Electrische stroom. Zij (Fig. 369) C een conductor,
die door een geleiddraad D een
Fig. 369.
positieve lading ontvangt. Het
denkbeeld ligt voor de hand dat
er, terwijl dit gebeurt, een of
ander versch\jnsel in den draad
plaats heeft, en inderdaad bestaan
er tijdelUk werkingen die anders
niet zouden voorkomen en waarmee wij ons later uitvoerig zullen
bezig houden. Nu vermelden wU
alleen dat de draad, gedurende
het ontstaan der lading van C, op een magneetpool in zijn
nabijheid een kracht uitoefent, en dat er een zekere hoeveelheid warmte in wordt ontwikkeld. 1)
1) Wij moeten hierbij opmerken dat deze werkingen alleen merkbaar zijn,
wanneer de conductor C groote afmetingen heeft. Bij geleiders zooals zij dil;-
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Het verschijnsel in den draad dat men zich als oorzaak van
deze werkingen voorstelt, wordt een "electr.ische stroom" genoemd.
Wat ook de aard ervan moge wezen, het is ongetwijfeld een
verschijnsel dat omgekeerd kan worden, en dat dan niet meer
geheel dezelfde uitwerkingen heeft. Men kan nl. door eenzelfden metaaldraad een positieve lading toevoeren of aan een
conductor die aan het eene, of aan een conductor die aan het
andere einde van den draad geplaatst is. De kracht die de draad
op een magneetpool uitoefent, heeft in deze twee gevallen tegengestelde richtingen.
Het ligt dus voor de hand ook aan den electrischen stroom
in den draad nu eens de eene en dan weer de andere richting
toe te kennen. Men zegt dat, gedurende het ontstaan der positieve lading van den conductor 0, in den draad "een elect?-ische
stroom naar dien conductor toe" bestaat.
§ 428. Electrische stof. Blijkens het bovenstaande hangen
een electrische stroom in een geleiddraad en de lading die
een conductor krijgt, zoo nauw me.t elkaar samen, dat een
hypothese over het eene verschijnsel ook iets over het andere
in zich sluit. Wij zullen nu in de eerste plaats onderstellen
. dat zich, bij het ontstaan der positieve lading van C, een stof
door den draad naar den conductm· toe heeft bewogen, en wij
zullen deze stof de electrische stof of, nog korter, de electriciteit
noemen. In die onderstelling ligt opgesloten dat de nieuwe toestand, die bestaat wanneer de conductor positief geladen is, zich
van den oorsprankelijken toestand onderscheidt door een zekere
hoeveelheid van de electrische stof, die door den draad is toegevoerd.
Het ligt dan verder voor de hand, ons voor te stellen dat
het meedeelen van een negat-ieve lading aan een conductor hierop
neerkomt, dat de electrische. stof in den draad van den conductor
af stroomt.
Dit is echter alleen mogelijk als dit lichaam die stof reeds
bevatte. Wij zullen aannemen dat elk geleidend voorwerp in
zijn natuurlijken toestand geheel "doortrokken" of "gevuld" .is
wijls bij electrostatiscbe proeven worden gebruikt, zijn d~ werking op een
magneetpool en de warmteontwikkeling te zwak om waa1·genomen te worden,
maar dat zij niet geheel ontbreken is aan geen twijfel onderhevig.

253
met een zekere hoeveelheid van de electrische stof. Heeft een conductor op een of andere wijze meer electriciteit gekregen dan deze
hoeveelheid, die wij de 11 normale" kunnen noemen, dan is hij
positief geladen. Bevat hij minder dan de normaèe hoeveelheid,.
dan heeft men met een negatieve lading · te doen.
§ 429. Ontstaan van electrische ladingen door inft.uentie.
Dielectrische verplaatsing. Wij vestigen nu de aandacht op
een van de werkingen die .de conductor C van Fig. 369 op
naburige lichamen uitoefent, daarbij voorloopig aannemende
dat hij positief geladen is. Bevindt zich (Fig. 370) op eenigen

afstand een tweede geleider A B, dan vertoont deze, na de lading
van a, aan het uiteinde A
Fig. 370.
de verschijnselen die men
bij negatief geladen lichamen en aan het uiteinde B
die, welke men bij positief
geladen lichamen opmerkt.

0

Wij moeten dus aannemen
dat AB aan de rechterzijde meer en aan de linkerzijde minder electriciteit heeft dan oorspronkelijk, dat dus, op het
oogenblik waarop C geladen wordt, een zekere hoeveelheid
electriciteit zich in een conductor AB van links naar rechts,
dus van a af, verplaatst.
Men zegt dat de conductor AB door influentie of inductie
in den electrischen toestand is gekomen.
Deze werking kan, ofschoon in mindere mate, nu nog op
een tweeden geleider, aan de rechterzijde van A B geplaatst,
worden uitgeoefend, eveneens op een derden nog meer verwijderden conductor, enz.; hoe veel geleiders ook op een rechte
lijn achter elkaar worden opgesteld, steeds vertoonen alle aan
het van {] afgekeerde einde de werkingen die bij positief geladen lichamen worden waargenomen. Op hetzelfde oogenblik
dus, waarop· de electrische stof door den draad D van Fig. 369
naar C gaat, heeft in A B en in alle geleiders die daarop volgen, een beweging vah de electrische stof naar rechts plaats.

Hoe kan nu de conductor a; door het dielectricum heen,
zoo op naburige geleiders werken, dat de electrische stof die
deze bevatten, van C weg wordt gedreven? Wij zullen dit
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hieraan. toeschrijven dat ook het geheele dielectricum - reeds
in zijn natuurlijken toestand - met die stof doortrokken is en
dat, zoodra C een overmaat van electriciteit heeft ontvangen, deze
op de in het medium aanwezige een druk uitoefent, en zoo deze
laatste ·electriciteit van C wegstuwt. Men kan zich voor.stellen
dat deze invloed van den geleider zich tot op grooten afstand
doet gevoelen en dat de electrische stof ir. het medium, links
van A (Fig. 370), als hij zelf naar rechts wordt gestuwd, op
zijn beurt de electriciteit in AB voortdrijft.
De boven besproken verplaatsing van de electriciteit in het
medium, die in Fig. 369 door de pijltjes wordt voorgesteld, zullen
wij met den naam van dielectrische verplaatsing bestempelen.
§ 430. Influentie, uitgeoefend door een negatief geladen
geleider. Is, in het geval van Fig. 370, de conductor C negatief geladen, dan krijgt A B aan de linkerzijde de eigen8chappen
van een positie{, en aan de rechterzijde die van een negatief geladen voorwerp, Hetzelfde is het geval met andere conductoren
die men rechts van A B plaatst. Zoodra dus - dit besluit ligt
voor de hand - aan C een zekere hoeveelheid electriciteit word.t
onttrokken, wordt in naburige geleiders de electriciteit naar C
toe bewogen. Ook dit verklaren wij door een dielectrische verplaatsing in het medium, waaraan wij nu echter de tegengestelde richting toeschrijven als in de vorige §. Daar namen
w\i aan dat, tengevolge van een drukvermeerdering in de
electrische stof van den conductor C, de electriciteit in het
medium van C af wordt gedreven. Nu stellen ~i ons voor dat een
drukvermindering in C tot een verplaatsing in tegengestelden
zin aanleiding geeft. Moest dus Fig. 369 een negatieve lading
voorstellen, dan hadden wij al de pijltjes moeten omkeeren.
§ 431. Dielectrische veerkracht. Bij proeven over electrische
verschijnselen valt aanstonds in het oog, hoe gemakkelijk een
geelectriseerd voorwerp zijn lnding verliest. Een conductor moet
al zeer zorgvuldig geïsoleerd zijn als h~j een lading. een uur
lang zal behouden, en de aanraking met den vinger is voldoende om die oogenblikkelijk te doen verdwijnen. Te gelijk
daarmee houden alle werkingen van den conductor op, en keeren
b.v. geleiders die aan zijn influentie wa·ren blootgesteld, tot den
normalen toestand terug.
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Daar wij hebben aangenomen dat alle lichamen, geleiders
en dielectrica, met de electrische stof doortrokken zijn, en
· dat bij ·het ontstaan van ladingen deze stof zich verplaatst,.
moeten wij ons voorstellen dat de deeltjes daarvan bij het..
verdwiJnen der ladingen naar de. oorspronkelijke standen terugkeeren. Het boven vermelde brengt ons dan tot het denkbeeld
dat een stelsel ·van geladen geleiders vergelijkbaar is met een of
ander veerkrachtig lichaam, dat een vormverandering ondergaan
heeft en waarvan de deeltjes gereed staan om, zoodra zij kunnen, naar de evenwichtsstanden terug te keeren. Wij moeten wel
onderstellen dat op soortgelijke wijze de deeltjes van de electrische stof, nadat zij verplaatst zijn, door krachten van dezen of
genen aard naar de evenwichtsstanden worden teruggedreven.
Deze "veerkracht" van een geladep. stelsel zou men nu in
de eerste plaats in de geleiders kunnen zoeken ; men zou kunnen meenen dat b.v. in den geleider AB va11 Fig. 370 krachten bestaan, die de electrische stof van B naar A trachten
terug te doen gaan, zoodra hij, door den invloed van 0, naa.r.
de rechterzijde verplaatst is.
Nadere overweging leert evenwel dat zoo iets niet mag
worden aangenomen.
Als men twee gebogen staven A en B van verschillend&
~etalen (Fig. 371) zoo met de uiteinden aan elkaar soldeert,
dat een ring wordt. gevormd, kan men, door
Fig; 371 .
één van de soldeerplaatsen, b.v. P 1 , te verhitten, een electrischen stroom (een zoogenaamden "thermo-electrischen" stroom) op.
wekken, die onophoudelijk rondloopt, en waar- P,
· . P,.
van het bestaan door de werking op een
magneetnaald wordt bewezen.. De verwarming
A
van P 1 brengt dus, zelfs wanneer zij zeer weinig bedraagt,.
krachten te weeg, die de electrische stof in een bepaald&
richting voortdrijven, en het is natuurlijk, aan te nemen dat
die krachten aanhoudend met dezelfde sterkte werken, zoolang
de temperatuur van P constant wordt gehouden. Dergelijke
krachten zouden echter nooit een voortdurende beweging kunnen veroorzaken als de electriciteit aan z\jn oorsprankelijken
stand was gebonden, evenulin als men door een kracht aan

(j'!A
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het ·uiteinde van een spiraalveer een verplaatsing boven een
zeker bedrag kan doen ontstaan.
Op deze en dergelijke grönden besluiten wij dat de "vee1'·
krachf' van een geladen stelsel niet in de geleiders kan schuilen.
Anders is het met de dielectrica gesteld. Wel kan, zooals
wij gezien hebben, de electriciteit in deze lichamen worden
verplaatst, maar een aanhoudende stroom, voortdurend in
odezelfde richting, is er niet in mogelijk. Er is dus niets tegen,
aan te nemen dat ·in een dielectricum elk deeltje van de electrische
.stof een bepaalden evenwichtsstancl heeft, en dat het, zoodra het
verplaatst is, een kracht ondervindt, die het daarheen terugdrijft.
Ueze kracht, die wij de dielectrische veerkracht noemen, is
tegengesteld aan de dielectrische verplaatsing, en werkt dus in
het geval van Fig. 369 tegengesteld aan de pijltjes. Het zal
nu wel duidelijk zijn dat dergelijke.· krachten de .electriciteit van
den conductor a af door den draad heen trachten terug te stu·
wen, en dat ook werkelijk doen als geen andere krachten het beZetten en als er een 11?titweg" is, dus b.v. wanneer de draád D~
met de aarde wordt verbonden.
Men zou den conductor kunnen vergelijken met een geheel
:gesloten vat waarvail de wand kan worden uitgezet, en dat
reeds in den oorspronkelijken toestand, als er nog geen spanning in den wand bestaat, geheel met water gevuld is. Werd
dan door een buis - die men met den draad D in Fig.
.369 kan vergelijken - nog eenig water in het vat geperst,
dan zou de wand zich uitzetten en de daarin opgewekte veerkracht zou het water terug trachten te dr\iVen. Met deze
veerkracht komt de dielectrische veerkracht overeen. Men
merke intusschen op dat, terw\jl iii het gebezigde voorbeeld
<ie wand een beperkte dikte heeft, het geheele dielectricum,
tot op oneindigen afstand, met dien wand vergeleken moet
worden ; ook de dielectrische veerkracht in ver afgelegen deelen
van het veld draagt rwg iets, al is het dan ook zeer weinig, tot
.de kracht bij, die de electriciteit weer van den conductor tracht
ie verwijderen. Ook onderstellen wij niet dat het geheele dieleetricum verplaatst wordt; wij nemen aan dat dit de electrische
.stof bevat en dat alleen deze wordt verschoven.
Wij zullen nl. gevallen leeren kennen, waarin binnen een

er
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zekere ruimte de dielectrische verplaatsing overal dezelfde
grootte en richting heeft, en de versèhijnselen dwingen ons
ook dan nog een dielectrische veerkracht aan te nemen. Nu
ziet men aanstonds in dat door een verschuiving van een
lichaam in zijn geheel geen inwendige terugwerkende krachten
kunnen worden opgewekt. De7.e kunnen wel bestaan als een
gedeelte van het lichaam op zijn plaats blijft, terwijl het overige
verseboven wordt.
Zoo stellen wij ons dan voor dat elk dielectricum d. w. z. elke

niet-geleider, behalve de electrische stof nog een andere stof bevat,
die de verplaatste electriciteit naar den evenwichtsstand terugtrekt.
In lichamen als glas kan dit de gewone of, zooals men wel
zegt, de "weegbare" ("ponderable") stof zijn. Daar er echter

ook in den aether een dielectrische veerkracht is, moet dit medium
evenee:ns behalve de electrische stof een tweede bestanddeel bevatten,
een bestanddeel dat, naar wij onderstellen, in rust blijft.
Dit laatste nemen wij alleen ter vet·eenvoudiging aan; men kan de zaak
ook zoo inkleeden dat men een dielectrische verplaatsing beschouwt als een
t•elatieve verplaatsing van de eene stof ten opzichte van de andere. In ieder
geval kan men in den gedachtengang van MAXWELL niet zeggen dat de aether
hetzelfde is als de electriciteit, zonder iets meer.

Boven werd uiteengezet hoe ten gevolge van de dielectrische
veerkracht een positieve lading van een conductor kan verdwijnen. Is de lading negatief, dan geldt met geringe wijziging
hetzelfde.
Wij hebben nl. aangenomen dat, zoodra een conductor door onttrekking van een zekere hoeveelheid electriciteit negatief geladen is, de electrische stof in het omringende veld
naar den conductor toe is verplaatst. De dielectrische veerkracht tracht dan de electriciteit terug te trekken en geeft
zoo aanleiding tot een drukvermindering binnen den geleider.
Daardoor zal, zoodra een verbinding met de aarde wordt aangebracht, electriciteit van deze laatste naar den conductor
stroomen. Men zou kunnen zeggen dat de dielectrische veerkracht de electrische stof door den verbindingsdraad naar den
conductor toe zuigt en zoo het tekort dat in dezen bestond,
·weer aanvult.
§ 432. Onsamendrukbaarbeid van de electriciteit. vVanneer,
L. II.
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bij het ontstaan van een positieve lading, de nieuw toegevoerde hoeveelheid electriciteit binnen het oppervlak van den
conductor bleef, zou natuurlijk de dichtheid van deze stof zijn
toegenomen. Het is echter duidelijk dat de electriciteit van
den geleider de in het dielectricum aanwezige niet naar buiten
kan drukken, zoo hij zelf niet buiten het oppervlak komt.
In elk geval is dus de vermeerdering van de dichtheid in den
geleider kleiner dan zij zou zijn, als de electriciteit binnen de
metaalmassa besloten bleef. De nadere beschouwing der verschijnselen heeft nu tot de onderstelling geleid dat die dichtheid in het geheel niet verandert. Wij zullen aannemen dat de
electriciteit onsamendrukbaar is, d. w. z. dat de hoeveelheid die
in een cm 3 bevat is, steeds en overal, in alle lichamen, even
groot is. Een opeenhoopinrt van de electriciteit in dien zin, dat
een cm 3 meer daarvan bevat dan de normale hoeveelheid, is dus
onmogelijk; eveneens nemen wij aan dat een vermindering van
die hoeveelheid nooit voorkomt. Hebben wij met een positief
geladen conductor te doèn, dan zullen wij ons voorstellen dat
evenveel electriciteit als deze bij het laden door een geleiddraad heeft gekregen, door het oppervlak heen naar buiten is
gegaan. Onttrekken wij omgekeerd electriciteit aan een conductor, door een stroom in den draad, dan nemen wij aan dat
een gelijke hoeveelheid uit het dielectricum door het opperv1ak
naar binnen gaat.
Wij vestigen er nog de aandacht op dat ook de in het
dielectricum aanwezige electriciteit als onsamendrukbaar beschouwd wordt. Is dus een zekere hoeveelheid door het oppervlak van een geleider naar buiten getreden, dan wordt niet
alleen de electrische stof in de eerste laag van het dieleetricum verdrongen, maar deze stuwt op zijn beurt de iets verder
liggende voor zich uit. Deze werkingen zetten zich tot op
oneindigen afstand voort, maar men begrijpt gemakkelijk dat
de verplaatsing van de deeltjes al minder en minder bedraagt,
naarmate men verder van het geladen voorwerp komt. Overigens staat het ons vr~j, ons voor te stellen dat de electrische
stof, evenals een gewone vloeistof, alleen dan een grooteren
druk uitoefent als hij iets is ineengeperst. Wij moeten alleen
de dichtheidsveranderingen zoo klein onderstellen dat ervan
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mag worden afgezien, evenals men in vele gevallen het water
als onsamendrukbaar mag beschouwen.
Fig. 372 en 373 zijn geschikt om het boven gezegde op te
helderen. Zij stellen den meermalen beschouwdeiJ. conductor a
voor, nadat hij door den draad D een positieve of negatieve
lading heeft ontvangen. De pijltjes duid en de dielectrische verplaatsing aan en het door een stippellijn aangewezen oppervlak
S geeft aan, hoe ver de electriciteit van het dielectricum is
teruggedreven of in den conductor is voortgedrongen.
Fig. 373.

D

Dit oppervlak zullen wij het ladingsoppervlak noemen. Wij
stellen ons voor dat de electriciteit die er buiten ligt, tot het
dielectricum behoort en, al ligt hij ten deele, zooals in Fig. 373,
binnen het oppervlak van den conductor, door de dielectrische veerkracht naar den oorspronkelijken stand wordt teruggetrokken.
De afstand tusschen het oppervlak van den geleider en het
ladingsoppervlak S is in de figuren sterk overdreven.
Wij zullen nl. onderstellen dat de dielectrische veerkracht, ·
evenals de gewone elasticiteit, uit werkingen op uiterst kleine afstanden voortvloeit, en dat bij de lading van een conductor de
electriciteit zich slechts over zulke afstanden verplaatst.
Ook in andere geFig. 374.
vallen kunnen wij
s
onze voorstelling te
hulp komen door Ni
> ,.
elken conductor het
radingsoppervlak te
teekenen. Zoo hebben
Fig. 37 4 en 375 betrekking op een conductor A. B, die (verg.
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Fig. 370) onderworpen is aan de influentie van een positief
of negatief geladen geleider C. Het ladingsoppervlak van A B
ligt deels buiten deels binnen het oppervlak van het metaal.
Deze figuren zullen
Fig. 375.
geen toelichting vereischen, wanneer men
bedenkt wat in §§429
1
•

en 430 over de be-

weging van de electriciteit in A B, in
het eene geval naar rechts en in het andere naar links, gezegd is.
§ 433. Nadere beschouwing van electrische ladingen. Wij
hebben de uitdrukking dielectrische verplaatsing ingevoerd om
te kennen te geven dat in de nabijheid van geladen lichamen
de in het dielectricum aanwezige electriciteit uit den evenwiehtsstand verschoven is. Terwijl deze verplaatsing .ontstaat
of verdwijnt, d. w. z. terwijl de electriciteit zich van den evenwiehtsstand verwijdert of daarheen terugkeert, is er een electriciteitsbeweging, waarop men het woord stroom kan toepassen;
deze voorstelling is een der hoofdtrekken in de theorie van
MAXWELL. Wij zullen elke beweging van de electriciteit in
het dielectricum, waarbij het niet zoover komt dat de band
die de electrische stof aan den evenwichtsstand verbindt, geheel wordt verbroken, - iets dat werkelijk kan voorkomen -,
een verplaatsingsstroom noemen. Bij elke andere electriciteitsbeweging zullen wij van geleiding spreken. Dit woord bezigen
wij dus wanneer door een metaaldraad electriciteit aan een
conductor wordt toegevoerd of onttrokken, en evenzoo wanneer
een lichaam geladen of ontladen wordt door een electrische
vonk of in het algemeen door die verschijnselen in den omringenden niet-geleider die men onder de benaming "ontladingsverschünselen" samenvat. \Vlj zullen deze later bespreken en
vermelden nu alleen dat men juist bij deze verschijnselen,
wanneer men zich van het beeld der electrische stof wil bedienen, moet aannemen dat deze van den evenwichtsstand
wordt losgerukt en, al is het misschien maar voor een oogenblik, vrij bewegelijk wordt. Op de lijn langs welke wij een
vonk zien over:springenr is de lucht geleidend geworden; het
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is zoo goed alsof de electriciteit in een langs die lijn gelegd
metaaldraadje een weg vond.
Ook bij het ontstaan van electrische ladingen door wrijving
zullen wij aan geleiding denken. Wij moeten ons voorstellen
dat op een of andere wtize bij het wrijven van lak met een
kattevel de electriciteit uit het lak naar dit laatste gedreven
wordt. ·Ook deze beweging onderscheiden wij van de verplaatsingsstroomen waarvan boven gesproken werd.
Na deze opmerkingen kunnen Wij het begrip "electrische
lading'' nog iets nader vaststellen. Dat is na het in § 432 gezegde niet overbodig. Het denkbeeld dat de electriciteit als
een onsamendrukbare vloeistof de geheele ruimte vult en dat
toevoer ervan naar een deel van de ruimte altijd gepaard gaat
met het wegstroomen van een even groote hoeveelheid, zou
tot de opvatting kunnen leiden, dat er nooit ergens een opeenhooping of een te kort, dus nooit een lading zou kunnen
ontstaan. Deze opvatting zou echter in stlijd zijn met het
gewone spraakgebruik.
In werkel\jkheid hebben wij, wanneer wij zeggen dat een
lichaam meer electriciteit heeft gekregen dan in zijn natuurlijken toestand of dat het een deel van zijn oorsprankelijken
voorraad heeft verloren, alleen den toe- of afvoer door geleiding en niet den verplaatsingsstroom die te gelijkertijd bestaat op het oog. M.a.w.:
Wij zeggen dat een lichaam of een deel van een lichaam
een positieve lading heeft wanneer het door "geleiding" electriciteit heeft ontvangen. Daarentegen kennen wij er een negatieve
lading aan toe wanneer ltet door "geleiding" electriciteit heeft
1Jerloren.
§ 434. Grootte van een electrische lading. Van een experimenteel standpunt beoordeelt men de grootte der lading van een
voorwerp naar de werking op ande1·e lichamen. Men kan b.v.

de kracht meten, waarmee een positief geladen bol A, op een
bepaalden afstand, een klein lichaampje B afstoot, dat eveneens een positieve lading heeft, maar zoo zwak, dat het geen
merkbare influentie op A uitoefent. Heeft nu bij twee proeven, waarbij B in denzelfden toestand verkeert, die afstooting
waarden die zich verhouden als de getallen p en q, dan zegl
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men dat de bol A bij die proeven ladingen heeft die in diezelfde reden tot elkaar staan.
In de theorie die wij hebben aangenomen ligt het voor de
hand als maat voor de lading de hoeveelheid van electrische
stof te. beschouwen, die aan een lichaam is toegevoerd of onttrokken. Men komt zoodoende niet in strijd met de zooeven
genoemde opvatting waartoe men op een zuiver experimenteel
standpunt geleid wordt. W\i stellen dus vast, na een of andere
eenheid te hebben gekozen, waarin wij hoeveelheden van de
electrische stof uitdrukken:
Wanneer een lichaam of een deel van een lichaam dat zich
eerst in den natuurlijken toestand bevindt, door geleiding e electriciteitseenheden ontvangen heeft, zeggen wij dat het een positieve
lading e (een lading + e) heeft. Zijn er echter aan een lichaam
of een deel van een lichaam, sedert het zich in zijn natuurlijken
toestand bevond, e electriciteitseenheden door geleiding onttrokken,
dan zeggen wij dat het een negatieve lading van de grootte e
(een lading - e) heeft.

Een eenvotJ.dige uitbreiding hiervan is de volgende stelling:
Wanneer wij een hoeveelheid electriciteit die aan een lichaam
wordt toegevoerd, met het positieve en een hoeveelheid die
eraan wordt onttrokken, met het negatieve teeken in rekening
brengen, wordt de lading van een lichaam in grootte en teeken gegeven door de algebraïsche som van de hoeveelheden
electriciteit die het, sedert het in den natuurlijken toestand
verkeerde, door geleiding heeft ontvangen. Was er oorspronkelijk reeds een lading, dan bepaalt die algebraïsche som de
verandering der lading.
De lading yan een lichaam is niet veranderd, wanneer er
door geleiding (gelijktijdig of achtereenvolgens) evenveel electriciteit aan is toegevoerd als onttrokken.
a. Een volkomen geïsoleerd lichaam behoudt de lading die
het heeft, want met "volkomen geïsoleerd" bedoelt men
juist dat er geen geleidende weg is, waarlangs het electriciteit
kan ontvangen of verliezen. De lading van het lichaam AB
in Fig. 37 4 en 375, of, zooals wij met het oog op het volgende
ook zeggen, de geheele of totale lading van dit lichaam, is 0.
b. Wanneer in een draad die aan een lichaam verbonden
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is, zoodanige electriciteitsbeweging bestaat, dat door elke doorsnede in dezelfde richting een even groote hoeveelheid stroomt,
dan bepaalt die hoeveelheid de verandering der lading van
het· lichaam.
Ook de draad zelf kan een lading hebben. Zijn de door twee
doorsneden gaande hoeveelheden ongelijk, dan verandert de
lading van het deel van den draad tusschen die doorsneden
met een bedrag dat aan het verschil der twee hoeveelheden
beantwoordt.
c. Elke beweging van de electriciteit in een metaal rekenen
wij tot de "geleiding". Verbeelden w~j ons nu in het binnenste
van een metaal een zeker deel door een gesloten oppervlak
van het overige afgescheiden, dan moet, wegens de onsamendrukbaarbeid der electriciteit, dat deel evenveel electriciteit
door geleiding verliezen als ontvangen. De lading van zoodanig
deel is dus steeds 0, m.a.w., in het binnenste van een metaal
komt nooit een lading voor.
d. Anders is het met het oppervlak van een conductor gesteld. Naar een zeker deel daarvan kan zeer goed van uit het
binnenste een hoeveelheid electriciteit stroomen, of omgekeerd
kan van dat deel een hoeveelheid naar het binnenste wegvloeien. Die hoeveelheid bepaalt in het eerste geval de positieve
en in het tweede de negatieve lading die wij aan het beschouwde
deel van het oppervlak toeschrijven.
Voert men aan een conductor door een geleiddraad een
positieve lading toe, dan zal een daaraan gelijke hoeveelheid
uit het binnenste van den conductor naar de verschillende
deelen van het oppervlak stroomen. De lading van den conductor in zijn geheel is de som der ladingen van de verschillende deelen van zijn oppervlak, of, zooals men zegt, de lading
van den conductor verdeelt zich. over zijn oppervlak. Hetzelfde
~eldt in het geval van een negatieve lading.
e. Ook dan wanneer de conductor in zijn geheel geen lading
heeft kan het oppervlak gsladen zijn, maar dan steeds op de
eene plaats positief en op de andere negatief. Een voorbeeld
hiervan heeft men in den geleider AB van Fig. 37 4 en 375;
in de eerste figuur heeft het rechter deel van het oppervlak
van dezen conductor door geleiding electriciteit gekregen en
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het linker deel electriciteit verloren. De algebraïsche som van
de ladingen is nu 0.
Wordt aan een conductor in zijn geheel electriciteit toegevoerd, dan kan dat een opstuwen of vooral naar het eene of
vooral naar het andere deel van het oppervlak tengevolge
hebben. De lading kan zich dus op verschillende wijzen verdeelen.
Zelfs is het mogelijk dat, terwijl wij electriciteit in. den conductor drijven, bovendien door een of andere oorzaak in die
mate electriciteit door den conductor heen van het eene deel
naar het andere gedreven wmdt, dat het oppervlak ergens.
een negatieve lading krijgt. Steeds is echter de lading van
den conductor de algebraische som van de ladingen der verschillende dealen van zijn oppervlak.
f. Verschillende aan elkaar gelijke dealen van het oppervlak
hebben niet altijd, zooals in Fig. 372 en 373, even groote
ladingen. Men drukt dit uit door te zeggen dat de lading op
verschillende plaatsen ongelijke oppervlaktedichtheid kan hebben.
Is cu een element van het oppervlak van een geleider, liggende
bij het punt P, en e de positieve of negatieve lading van dat
element, dan is ~de oppervlaktedichtheid in P. Deze kan, evencu

als e, positief of negatief zijn.
De oppervlaktedichtheid van een lading moet niet verward
worden met de hoeveelheid electrische stof die in de ruimteeenheid van een of ander lichaam aanwezig is en die men
de "ruimtedichtheid" van die stof zou kunnen noemen. Ter
onderscheiding zou men altijd van de "oppervlaktedichtheid"
van een lading kunnen spreken, maar ook de naam "dichtheid" van de lading zal wel tot geen misverstand leiden.
{J. Vatten wij nu weer de electriciteitsbeweging in het dielec·
tricum in het oog, dan zal het duidelijk zijn dat evenveel
electriciteit als uit het binnenste van een conductor naar een
deel van. het oppervlak stroomt, door dat deel naar buiten
gaat, en dat omgekeerd een negatieve lading van een deel
van het oppervlak hiermee gepaard gaat, dat een overeenkomstige hoeveelheid electriciteit door dät deel naar binnen
stroomt.
Een positieve lading van een oppervlak is steeds vergezeld van.
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een dielectrische verplaatsing in het om1·ingende medium die vanhet oppervlak af is gericht, een negatieve lading daarentegen.
van. een dielectrische verplaatsing naar het oppervlak toe. (Zi&
Fig. 372-375).
Naarmate door een zeker deel van het oppervlak meer electriciteit is gegaan, is het ladingsoppervlak (§ 432) verder van
het oppervlak van den geleider verwijderd. De dichtheid van
de lading is evenredig met de dikte van de dunne laag die
tusschen de twee oppervlakken is begrepen.
Zoo ziet men b.v. onmiddellijk in Fig. 374 dat de lading
van .A B in het punt q de grootste negatieve dichtheid heeftr
dat die naar de rechterzijde al kleiner en kleiner wordt, dat
op een zekere lijn (de snijlijn van het metaaloppervlak en
het ladingsoppervlak) de dichtheid 0 is, en eindelijk dat rechts.
van die lijn een positieve dichtheid bestaat, het grootst in het
punt tegenover q.
Eveneens is aangewezen dat de dichtheid der lading van a
het grootst is in het naar .AB toe, en het kleinst in het van
A B af gekeerde punt. Waarom dat zoo is zal later worden
opgehelderd (§ 436).
§ 435. Verband tusschen de lading van een conductor en

de dielectrische verpla'a.tsing in de omringende middenstof.
Uit de hypothese der onsamendrukbaarbeid volgt dat een gesloten oppervla~ altijd evenveel e-lectriciteit bevat, en dat dus.
wanneer zich een zekere hoeveelheid door het oppervlak heen
naar binnen begeeft, een even groote hoeveelheid naar buiten
moet gaan. Past men dit toe op een willekeurig oppervlak 0
(Fig. 369), dat den conductor C omringt,. en den draad D doorsnijdt, dan blijkt het dat de dielectrische verplaatsing die bij
het laden van C ontstaat, evenveel electriciteit door dat oppervlak - voor zoover het in het dielectricum ligt - naar buiten
voert, als er door het binnen den draad gelegen deel van het
oppervlak naar C toe stroomt, evenveel dus als de lading van
den geleider bedraagt. Maar ook nadat de draad is weggeno. men, waarbij de conductor geladen is gebleven, kan men
zeggen dat de toestand in het dielectricum zich van den natuurlijken toestand onderscheidt doordat een hoeveelheid electriciteit,
gelijk aan de lading e van den geleider, door het oppervlak 0
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naar de buitenzijde geschoven is. Immers, binnen 0 ligt, alles
samengenomen, na de lading van 0 evenveel electriciteit als
te voren; daar echter door geleiding een hoeveelheid e was
toegevoerd, moet evenveel door 0 heen naar buiten gescho·
ven zijn.
Op dezelfde w~jze ziet men in dat door een gesloten opper·
vlak dat een geleider met de lading - e omringt, de dielectrische
verplaatsing een hoeveelheid electriciteit e naar binnen heeft gevoerd.
Het is overigens duidelijk dat men den toestand in het
dielectricum eerst dan volledig zal kennen, als men weet, niet
.alleen hoeveel electriciteit zich door een oppervlak in zijn ge·
heel verplaatst heeft, maar ook, hoeveel voor elk element daarvan àe doorgelaten hoeveelheid bedraagt.
Is (A} de grootte van een dergelijk element, gelegen aan het
punt P, en loodrecht staande op de richting van de dielectrische
verplaatsing, en e de hoeveelheid electriciteit die daardoor heen
is gegp.an, dan zullen wij ~ d.i. de hoeveelheid die per vlakte(AJ
eenheid is doorgegaan, als de maat beschouwen voor het bedrag van de dielectrische verplaatsing in het punt P. Is deze
grootheid, die wij door D zullen voorstellen, in iede1· punt ge!Jeven, en eveneens de richting van de verplaatsing, dan is de
toestand van het dielect1·icum geheel bepaald.
Wat de richting betreft, deze kunnen wij in onze figuren
:noor pijltjes voorstellen, of nog beter met behulp van doorloopende lijnen, die wij verplaatsingslijnen zullen noemen. Men
kan zich nl. voorstellen dat een punt, op een willekeurige
plaats P te beginnen, eerst over een oneindig kleinen afstand
P Q voortgaat in de richting van de dielectrische verplaatsing
in P, dan over een oneindig kleinen afstand Q R in de richt.ing die de verplaatsing in Q heeft, en zoo vervolgens.
Niet altijd krijgt men op deze wijze een rechte lijn. Men
'Ziet in Fig. 374 en 375 dat tusschen twee lichamen gebogen
verplaatsingslijnen kunnen loopen, en in het algemeen, als
men niet met een bol te doen heeft, zijn ook de lijnen die
van een enkelen conductor uitgaan, gekromd.
§ 436. Verdeeling van electrische ladingen. De vraag hpe
zich een ladirJ,g over het oppervlak van een conductor verdeelt,
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komt blijkens het gezegde hierop neer, hoeveel electriciteit door elk
deel van het oppervlak naar buiten of naar binnen gaat. Wij
kunnen hieromtrent nu reeds opmerken dat de lading bij voor·
keur die plaatsen opzoekt, waar de electriciteit den gemakkelijksten uitweg of toeweg vindt, d. w. z. waar zich de dielectrische veerkracht het minst tegen de verplaatsing verzet,
evenals in het voorbeeld van het met water gevulde vat een
zwak deel van den wand meer zal worden uitgezet dan een
sterk deel.
Bij een bol die tot op zeer groote afstanden overal door
hetzelfde dielectricum omringd is, zijn natuurlijk de omstandigheden aan alle zijden dezelfde; de dichtheid van de lading
is dus overal even groöt (Fig. 372 en 373) en de verplaatsingslijnen K loopen langs het verlengde van de stralen (Fig. 376).
Wordt echter het dielectricum aan de eene zijde, al is het
maar binnen een kleine ruimte, en misschien op vrij grooten
afstand van den conductor, door een ander vervangen, waarin
de dielectrische veerkracht minder bedraagt, dan wordt de
dichtheid aan die zijde van den conductor grooter dan aan
den tegengestelden kant. Hetzelfde heeft in nog meerdere
mate plaats, zoo wij het dielectricum voor een deel door een
geleidende massa vervangen. De invloed dien aldus de geleider
AB op den bol G heeft, is in Fig. 374 en 375 voorgesteld;
wij hebben daar het ladingsoppervlak van G aan de rechterzijde verder van het metaalopperFig. 376.
vlak af geteekend dan aan de linkerz\jde. Tevens is aangewezen hoe
de dielectrische verplaatsing zich
over de middenstof zoo verdeelt,
dat het wegstuwen der electrische
stof van G af, of het zuigen ervan
naar G toe, voor een groot deel
plaats heeft door bemiddeling van
AB, in welk lichaam de electriciteit geheel vrij is in zijn beweging.
De verplaatsingslijnen loopen niet
meer zooals in Fig. 376, maar vele ervan worden zoo gekromd, dat zij AB treffen.

268

Het gebezigde voorbeeld maakt het duidelijk dat de verdeeling van een electrische lading over een geleider door de aanwezigheid van andere lichamen in de naài(jheid gewijzigd wordt.
Hebben die andere lichamen zelf een lading, dan is deze medevan invloed. Tot opheldering hiervan di ene Fig. 377. Daarin
stelt de zware lijn het oppervlak
Fig. 377.
van een conductor 0 voor, en de
fijne, eveneens volgetrokken lijn
het ladingsoppervlak zooals het zou
ztjn, als 0 tot op grooten afstand
door de lucht omringd was. Waarom
dat ladingsoppervlak aan de rechterzijde verder van het metaaloppervlak verwijderd is dan elders,
---------zal later blijken; nu merken wij
alleen op dat een positief geladen lichaam, tegenover de zijde
b van den conductor geplaatst, daar het de electrische stof
wegdringt, aan het ladingsoppervlak den stand kan geven, die
door de stippellijn is aangeduid~ Werden ook tegenover andere
punten, a, c of d, positief of negatief geladen lichamen gebracht, dan zou de lading zich nog op menige andere wijze
kunnén verdeelen. Het is echter duidelijk dat, zoo lang 0
geen nieuwe electriciteit door geleiding ontvangt of verliest1
het binnen het ladingsoppervlak besloten volume steeds even
groot zal blijven.
Al deze werkingen die naburige voorwerpen op de lading
van 0 uitoefenen kan men onder den reeds vroeger gebezigden
naam influentie samenvatten. Worden die lichamen verwijderd,
dan keert 0 tot den oorsprankelijken toestand terug.
§ 437. Gelijktijdig ontstaan van gelijke ladingen met het
tegengéStelde teeken. Wordt aan een of ander lichaam door
geleiding een zekere hoeveelheid electriciteit toegevoerd, dan
wordt natuurlijk aan een ander lichaam evenveel onttrokken.
Uit de definitie van "electrische lading" volgt dus dat, wanneer eev, lichaam een positieve lading krijgt, een ander een even
groote negatieve lading aanneemt. Dit geldt ook van het ontstaan van ladingen door wrijving. Ook hierbij gaat electriciteit
van het eene lichaam op het andere over en het blijkt dan
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ook werkelijk dat de zijden lap waarmee men een glazen
staaf positief geelectriseerd heeft, zelf een negatieve lading
heeft, en dat een kattevel waarmee men een staaf lak heeft
gewreven, positief electrisch is geworden.
Zoodra men over een gevoeligen goudbladelectroskoop of
over een quadrant.electrometer - een instrument dat wij
weldra zullen leeren kennen -- beschikt, kan men aantoonen
hoe licht de evenwichtstoestand van de electrische stof gestoord
wordt, d. w. z. hoe gemakkelijk ladingen ontstaan. Allerhande

lichamen krijgen, bij wrijving met elkaar, in meerdere of minóere mate, het een een positieve en het ander een negatieve
lading. Ook een metaal neemt, als men het met een kattevel
of een ander harig voorwerp slaat, een lading aan, en men
kan b.v. aan een electroskoop een uitwijking geven door met
het hoofdhaar langs den knop te strijken. Eveneens wordt een
metalen bol geelectriseerd, als men hem langs een stuk glas
beweegt.
Vijlt men kurk, of schraapt men met een mes krijt fijn, daarbij de
kleine deeltjes in een metalen· schotel opvangende, dan krijgt deze weldra
een lading. De vijl of het mes nemen natuurlijk bij deze proeven de
tegengestelde electrische toestanden aan als de schotel.
Stroomt door een nauwe opening waterdamp die fijne druppeltjes met
zich voert, dan ontstaan door de wrijving langs de randen van de opening
electrische ladingen, een .werking, waarvan in de vroeger somtijds gebruikte zoogenaamde stoom-electriseermachine partij werd getrokken.
Natuurlijk kunnen twee lichamen die volkomen van dezelfde geaardheid zijn, door wrijving met elkaar niet geelectriseerd worden, daar er
geen reden is, waarom het eene electriciteit aan het andere zou onttrekken. Twee stukken glas echter, waarvan heteene glad en het andere ruw
is, krijgen wel ladingen.
§ 438. Twee door een metaàldraad met elkaar verbonden

geleiders. Uit de van "electrische lading" gegeven bepaling
volgt verder dat bij twee d0or een geleidenden draad verbonden stukken metaal de gezamenlijke lading onveranderd blijft,
ofschoon het eene lichaam, tengevolge van een stroom in dien
draad, lading kan krijgen, en het andere lading kan verliezen.
Beschouwen wij b.v. (Fig. 378) twee gelijke bolvormige conductoren A en B, waarvan de eerste een positieve lading
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beeft en de ander niet geladen is. Door in Fig. a bij ..4. het
ladingsoppervlak S concentrisch met het metaaloppervlak, e.n
bij B geen ladingsoppervlak te teekenen, hebben wij te kennen gegeven dat van de wederkeerige influentie is afgezien,
wat intusschen alleen geoorloofd zou zijn als de afstand van
de lichamen in vergelijking met hun afmetingen veel grooter
was dan in de figuur.
Fig. 378.

De aanvankelijke toestand kan niet blijven bestaan, als een
geleidende draad D tusschen A en B wordt aangebracht. De
dielectrische veerkracht in het medium rondom A zal electriciteit door den draad naar B drijven, en rondom dezen conductor een dielectrische verplaatsing doen ontstaan, terwijl die
bij A ten deele verdw~jnt. Ten slotte ontstaat een evenwichtstoestand, zooals in Fig. 378 b is aangeduid; U is het ladingsoppervlak van B en de rondom A werkende dielectrische
veerkracht tracht de electrischè stof in den draad even sterk
naar rechts te drijven als de dielectrische veerkracht bij B
dit naar links tracht te doen.
Heeft men met niet even groote bollen, of met geleiders
van willekeurige gedaante te doen, dan heeft nog iets dergelijks plaats, maar in den regel verdeelt zich de geheele lading
niet gelijkelijk over de twee lichamen, zooals in het zoo even
beschouwde geval.
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Staan de geleiders op niet zeer grooten afstand van elkaar,
dan is ook de influentie nog in het spel.
Over het geval dat de twee geleiders die men in verbinding
brengt aanvankelijk beide geladen zijn, hetzij dan met hetzelfde
of met het tegengestelde teeken, behoeven wij niet uit te
weiden. Hebben zij tegengestelde en gel\jke ladingen, dan verdwijnen deze geheel en keert het stelsel tot den normalen
toestand terug.
§ 439. Het electrische veld tusschen twee evenwijdige
geleidende platen. Wij zullen nu een eenvoudig geval nader
beschouwen. Stel dat twee even groote vlakke geleidende platen A en B (Fig. 379) evenwijdig aan elkaar zijn opgesteld,
op een afstand d, die klein is
Fig. 379.
in vergelijking met hun afmetingen, en dat zich in de ruimte
tusschen en rondom die-. platen
een willekeurig dielectricum bevindt. W\j geven nu aan de plaat
A een positieve lading, door daar
..... B
op een of andere wijze electriciteit door den draad a in te drijven; voor een uitweg zorgen wij
A .. c.
door de plaat B door een metaaldraad D met de aarde in verbinding te brengen. De gemakkelijkste uitweg is ·dan van A langs
...:::~~-----"~;···)
rechte lijnen die loodrecht op de
.
\
........._:f. __.....~····
platen staan naar B, en van daar
door den geleiddraad naar den
grond. Het is dus beg!·ijpelijk dat in de ruimte tusschen de
platen de verplaatsingsl1jnen loopen, zooals in de :figuur is aangege'Ven; alleen aan den rand zijn zij gebogen, en zulke
kromme l1inen L kunnen ook loopen van de achterzijde van
de eene naar die van de andere plaat. Intusschen zullen wij
van de deelen van het veld, waarin de lijnen dezen minder
eenvoudigen loop hebben afzien; nader onderzoek leert dat
men dat bij benadering mag doen, wanneer, zooals reeds gezegd werd, de afstand van de platen zeer klein is in vergelij-

(·;··
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king met hun afmetingen. Men mag dan redeneeren alsof·
alleen in de cilindrische ruimte aD E F (Fig. 380) tusschen
de platen een electrisch veld met verplaatsingsl\jnen die overal
dezelfde richting hebben, bestond.
Beschouwen wij nu een cilindervormig oppervlak abcd, dat
een willekeurig klein deel van het oppervlak van A
Fig. 380· tot grondvlak heeft, terwijl de beschrijvende lijnen
verplaatsingslijnen zijn .. Uit de stelling omtrent de
onsamendrukbaarbeid der electriciteit volgt dat door
elke doorsnede van deze "verplaatsingsbuis", zooals
wij den cilinder kunnen noemen, evenveel electriciteit heenschuift. Zooveel dus als de positieve lading
van a b bedraagt, zooveel gaat door elke doorsnede
À; . __
8 en zooveel bedraagt ook de negatieve lading van cd.
Wij kunnen de geheele ruimte tusschen de platen
~-....."!" in dergelijke verplaatsingsbuizen verdeelen en mogén
aannemen dat wanneer deze alle gelijke doorsneden
hebben, in elke buis hetzelfde gebeurt. Daaruit volgt
dat, wanneer wij eèn vlak P beschouwen, dat evenwijdig aan de platen door het electrisch veld gebracht
wordt, en waaruit al de beschouwde verplaatsingsbuizen te
zamen een stuk snijden, gel\jk aan het oppervlak S van elke
plaat, door gelijke elementen van dat stuk gelijke hoeveelheden
electriciteit heenschuiven. Stellen wij nu de lading van de
plaat A door e, en dus de lading van de plaat B door - e
voor, dan gaat door het bedoelde stuk van het vlak de hoe-

e··rF·

veelheid e; per vlakte-eenheid is dit ~. Daaruit volgt dat de
dielectrische verplaatsing in elk punt van het veld door
e
D= 8 . . .

. . . . . . (1)

bepaald wordt; zij is overal even groot en naar rechts gericht.
Het is verder gemakkelijk in te zien op welke wijze de
grootheid D samenhangt met den afstand over welken de
deeltjes van de electrische stof uit hun evenwichtsstanden
verplaatst zijn. Wanneer die . afstand, dien wij ons zeer klein
voorstellen, ó is, gaat door een cm2 van het vlak P de electrische stof die aanwezig is in een cilindrische ruimte die
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deze vlakte-eenheid tot grondvlak en een hoogte ~ heeft. Bevat dus de ruimte-eenheid N eenheden van de electrische
vloeistof dan is
D=N~.

Het verdient hierbij Dpmerking dat men uit de waarnemingen wel de grootte van D, in deze of gene eenheid uitgedrukt,
kan afleiden, maar dat wij geen reden hebben om, in het
beeld der electrische vloeistof, aan den afstand ~ een bepaalde
waárde toe te kennen. Wij moeten alleen onderstellen dat het
een zeer kleine lengte is.
§ 440. Potentiaal. Eleetrisèhe kracht. Na deze beschouwing van de verplaatsing van de electrische vloeistof kunnen
wij onze aandacht vestigen op de kracht waardoor deze uit
den evenwichtsstand verschoven wordt. Wij weten reeds dat
wij, door in de plaat A electriciteit te drijven, den druk daarin
vergrooten. Daarentegen blijft de druk in de plaat B onveranderd; immers, die geleirler is met de aarde verbonden en
deze is zoo groot dat, hoeveel electriciteit wij er ook aan toevoeren of onttrekken, dit op den druk in de aarde geen noemenswaardige-n invloed kan hebben.
Wanneer wij in het vervolg van den druk in de electrische
vloeistof spreken, ·zullen wij daarmee bedoelen wat de druk
meer is dan in den oorspronkelUken natuurl\jken toestand van
het beschouwde stelsel. De druk kan dus ook negatief zijn,
wat wil zeggen dat hij lager is dan in dien natuurlijken toestand. Zijn er geen electrische ladingen, dan is de druk
·
overal nul.
Verder zullen wij voor den zoo opgevatten druk het woord
potentiaal, bezigen, onder dien verstande evenwel dat de getalwaarde van den potentiaal niet gelijk is aan het getal dat
den druk in dynes per cm 2 voorstelt, maar zich daarvan door
een zekeren standvastige-n factor, dien wij weldra zullen aangeven, onderscheidt. Iets dergelijks doen wij trouwens wanneer wij den druk van een gas b.v. niet door het aantal dynes
. per cm2 , maar door de hoogte van een kwikkolom voorstellen.
Dat nu in het ge'l.'aZ van evenwicht de potentiaal in aUe
punten flan een geleidrJr even hoog is, behoeft nauwelijks geze~d
te worden.
L. IJ.

18

274

De druk in de electrische vloeistof, die in de plaat A van
Fig. 379 een zekere positieve waarde heeft en in de plaat
B 0 is, zal nu langs elke verplaatsingslijn geleidelijk van links
naar rechts afnemen. Ten gevolge daarvan werkt op een of
ander deel van de vloeistof dat wij ons in het electrische veld
door een oppervlak van de omringende vloeistof afgescheiden
denken, eer;~. naar rechts gerichte kracht .. Gemakshalve beschouwen wij de vloeistof die tusschen twee oneindig dicht
bij elkaar liggende, loodrecht op de lengte staande doorsneden
k l en k' l' (Fig. 381) van een verplaatsingsbuis begrepen is.
Zij p de druk in het punt k, p' die in
Fig. 381.
het punt k', v; de doorsnede van de buis
en 8 de afstand van beide doorsneden.
Dan zijn de drukkingen op het rechter
B en linker zijvlak p v; en p' v; en de be·
A
schouwde hoeveelheid vloeistof wordt
naar rechts gedreven met een kracht
(p- p')

VJ •

•

•

•

(2)

Dit is evenredig met v;, en bovendien
met den afstand 8 van de doorsneden k l en k' l'. Men mag
nl. aannemen dat, wanneer men langs de verplaatsingsbuis
over een oneindig kleinen afstand voortgaat, de vermindering
van der1 druk evenredig met dien afstand is. Schrijft men nu (2)
in den vorm
.
p-p'
- - . VJ

8

8, •

•

•

•

•

•

•

•

(3)

dan kan men den eersten factor de daling van den druk per
lengte-eenheid of het drukverval per lengte-eenheid noemen.
In het algemeen spreekt men bij een grootheid die langs een
lijn geleidelijk van punt tot punt verandert, van het vervar
per lengte-eenheid; men verstaat daaronder wat men verkrijgt
als men de daling over een oneindig kleinen afstand door de
grootte van dien afstand deelt.
De tweede factor in (3) is het volume van het beschouwde
vloeistofdeel en men kan bew\jzen dat men ook voor een
oneindig kleine ruimte van willekeurigen vorm de kracht die
op de daarin liggende vloeistof werkt, kan berekenen door,
evenals hier, het volume met het drukverval per lengte·
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eenheid te vermenigvuldigen. Men zegt daarom dat dit drukverval de kracht per volume-eenheid bepaalt.
Wij zullen nu weer aannemen dat er in de volume-eenheid
N eenheden van de electrische vloeistof aanwezig z\jn. Dan is
p-p'
8

de kracht die op deze N eenheden werkt, en de kracht wordt
per eenheid electriciteit
p-p'
F=---.
Ns

Om dit in een eePvoudiger vorm te brengen, stellen wij nu
vast dat de getalwaarde van den potentiaal N maal kleiner
zal zijn dan die van den druk. Wij zullen in het algemeen
den potentiaal door de letter V voorstellen. Heeft h\j in de
punten k en k' waarden V en V', dan is
V=

"V'=~,

-~,

zoodat
V-V'

F=-8

. . . . . . . (4)

wordt.
De kracht F die wegens de potentiaal- of drukverschillen
op ·de eenbeid electriciteit werkt, wordt de electrische kracht
genoemd. Blijkens de vergelijking (4) wordt hij door het potentiaalverval per lengte-eenheid bepaald.
:Men noemt F ook wel de sterkte van het electrische veld.
§ 441. Verband tusschen de electrische kracht en de
dielectrische verplaatsing. Het is nu de electrische kracht die
de in het dielectricum aanwezige vloeistof uit den evenwichtsstand, en wel in het beschouwde voorbeeld naar rechts drijft.
Wij stellen ons voor dat door die verplaatsing de dielectrische
veerkracht wordt opgewekt, en nemen aan dat deze des te
sterker werkt, naarmate de verplaatsing uit den evenwichtsstand meer bedraagt. Het is duidelijk dat de verplaatsing met
de electrische kracht zal toenemen ; wordt deze grooter, dan
zal eerst bij een grootere uitwijking der vloeistofdeeltjes uit·
den evenwichtsstand de dielectrische veerkracht evenwicht
maken met de voortstuwende kracht.
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Het is nu gebleken dat men van de verschijnselen rekenschap kan geven wanneer men onderstelt rdat de dielectrische
vetplaatsing dezelfde richting als de electrische kracht heeft en
evenredig daarmee is. Heeft dus in het beschouwde dieleetricum de dielectrische verplaatsing de waarde E, wanneer de
electrische kracht 1 is, dan is in het algemeen
D = E F . . . . . . . . (5)
De grootheid E hangt van den aard van den niet-geleider
af; zij is des te kleiner naarmate door een zelfde verplaatsing
een grootere dielectrische veerkracht wordt opgewekt.
Daar de · richtingen van de electrische kracht en de dielectrische verplaatsing samenvallen, geven de "verplaatsingslijnen"
waarvan boven gesproken werd ook de richting der electrische
kracht aan, en kunnen dus krachtlijnen. (verg.. § 128) worden
genoemd.
Dat de dieleetrische verplaatsing dezelfde richting als de electrische
kracht heeft, geldt alleen voor isotrope lichamen. In kristallen is het
in. het algemeen niet het geval.
§ 442. Verband tnsschen de lading van een condensator
en het potentiaalverschil. Capaciteit. De vereeniging van tw~e
evenwijdige geleidende platen die wij
Fig. 382.
bezig zijn te beschouwen, wordt om
een reden die wij later zullen aangeven, een condensator genoemd.
Om dezen te laden, d. w. z. aan de
eene plaat een positieve en aan de
andere een even groote negatieve
lading te geven, is het niet noodig,
zooals in § 439 ondersteld werd, de
eene plaat met de aarde in verbinding te stellen. Wij kunnen ook
(Fig. 382) een geleidenden draad D
tusschen de platen brengen en door
krachten van dezen of genen aard,
zooals wij ze naderhand zullen leeren kennen, die in dezen verbindingsweg werken, de daar aanwezige electrische vloeistof van
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B naar A drijven; de eerstgenoemde plaat kr\jgt dan een
negatieve en de laatste een positieve lading.
Zulke krachten, waardoor wij de electriciteit in beweging
brengen, worden electromotorische krachten genoemd. Op de
reeds besproken electrische kracht, die het gevolg is van de
potentiaalverschillen, en op de dielectrische veerkracht wordt
deze· benaming niet toegepast.
Nu de plaat B niet meer met de aarde verbonden is, behoeft de potentiaal daarvan niet 0 te zijn. Het is zeer goed
mogelijk dat wij door electriciteit langs den weg D aan B te
onttrekken, den druk in die plaat verlagen, zoodat de potentiaal daar negatief wordt, terwijl bij in A een positieve waarde
aanneemt. Zelfs kan het gebeuren dat beide platen een positieven of beide een negatieven potentiaal hebben; brengen
wij b.v. (Fig. 379) A. in verbinding met een lichaam van een
hoogen positieven potentiaal en B met een lichaam van een
eveneens positieven, maar lageren potentiaal, dan zal electriciteit van het eerste lichaam naar A, en van B naar bet
laatste lichaam stroomen.
Om een condensator te laden moet men de twee platen op verschillende potentialen brengen.
Is nu V1 de potentiaal van de plaat A, en V 2 die van B,
w~arbij wij V 1 > V2 onderstellen, dan kunnen wij na het in
de vorige § § besprokene gemakkel\jk de ladingen van de platen aangeven. Daartoe merken wij vooreerst op dat een verplaatsingsbuis cilindrisch is en dat dus, daar door de verschillende doorsneden evenveel electriciteit moet schuiven, de hoeveelheid die per vlakte-eenheid doorschuift, d. w. z. de waarde
van D, aan elke doorsnede even groot is. Daaruit volgt, wegens
de vergelijking (5), dat de electrische kracht, en dus het potentiaalverval, in alle punten van een verplaatsingslijn a c (Fig.
380) e-ven groot is. D. w. z., wanneer men langs die lijn met
oneindig kleine gelijke stapjes voortgaat, daalt de potentiaal
telkens evenveel. Daar nu de potentiaal in bet geheel van
de waarde V 1 in a tot de waarde V2 in c daalt, en de afstand ac door d werd voorgesteld, vindt men het potentiaalverval per eenheid van lengte als men V1 - V2 door d deelt.
Dus is
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(6)

waaruit nu tevens blijkt dat de electrische kracht in de eene
verplaatsingsbuis even groot is als in de andere. Ten gevolge
van (5) geldt hetzelfde van de dielectrische verplaatsing en
terecht hebben wij dus in § 439 aangenomen dat door gelijke
elementen van het vlak P evenveel electriciteit heenschuift.
Uit de formules (5) en (ö) volgt nu aanstonds voor de grootte
van de dielectrische verplaatsing
D=é(V~- V2)
d

en dan uit (1) voor de lading der plaat A

e=

é

s (VIV2)
d

..

.

(7)

De lading van de plaat B is, zooals wij reeds weten, even
groot met het tegengestelde teeken.
Kortheidshalve wordt ook wel de grootheid (7), die de lading
van de condensatorplaat met den hoogsten potentiaal bepaalt,
de lading van den condensator genoemd.
Het blijkt dat, tengevolge onzer onderstellingen, de lading
evenredig met het potentiaalverschil is; een zelfden condensator kunnen wij, door een groot of klein potentiaalverschil
tusschen de platen teweeg te brengen - wat wij b.v. kunnen
doen door in den verbindingsdraad in Fig. 382 groote of kleine
electromotorische krachten te laten werken - verschillende
ladingen gev-en. Aan den anderen kant wordt bij een zelfde
potentiaalverschil de lading van den eenen condensator ver·
schillend van die van den anderen, want de twee toestellen
k.mnen zich door de waarden zoowel van S en d als van E
van elkaar onderscheiden.
Dat bij eenzf,l{de potentiaalveTschil de eene condensator meer
lading kTijgt dan de andere, drukken wij uit door hem een
grootere "r;apaciteit" toe te schrijven. Als maat voor de capaci·
teit nemen wij het getal 0 dat aangeeft hoe groot de lading
is, als het potentiaalverschil 1 bedraagt, welk getal zelf wij
dan ook wel de capaciteit noemen.
Uit (7) vindt men nu door VI - V 2 = 1 te stellen
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zoodat de capaciteit berekend kan worden als men het opper·
vlak der platen, hun afstand en de waarde van E voor het
dielectricum kent.
Verder is dan in het algemeen
e = 0 (V 1 - V 2 ), • • • • • • • (9)
wat wij kort uitdrukken door te zeggen dat de lading van een

condensator gevonden wordt door het potentiaalverschil met de
capaciteit te vermenigvuldigen.
W\j merken nog op dat het veld tusschen de condensator·
platen homogeen is. Met dit woord wordt nl. bedoeld dat de
~lectrische kracht in het veld overal dezelfde richting en dezelfde
grootte heeft.
Wil men een homogeen electrisch veld hebben, ten einde
de werking daarvan op een of ander lichaam te onderzoeken,
dan bedi~nt men zich altijd van twee evenwijdige, op verschillende potentialen gebrachte geleidende platen.
Eindelijk dient nog vermeld te worden dat in alle punten
van een plat vlak evenwijdig aan de condensatorplaten, zoo·
als P in Fig. 380, voor zoover dat vlak binnen de ruimte
CD E F ligt, de potentiaal even hoog is. Dit volgt hieruit dat
langs elke verplaatsingslijn de potentiaal over een zelfden
afstand evenveel daalt; bij moet dus, van A af gerekend, in
elk punt van P evenveel z\jn afgenomen.
Een oppervlak dat door alle punten gaat, waar de potentiaal zekere bepaalde waarde heeft, wordt een aequipotentiaal
oppervlak genoemd.
§ 443. Vloeistofcendensator. Ten einde het in de voorgaande
§ § gezegde nader op te helderen en vooral te doen uitkomen
dat men de begrippen potentiaal en lading niet met elkaar
moet verwarren, beschouwen wij den in Fig. 383 voorgestel·
den toestel. Daarin zijn A en B twee platte, evenwijdig aan
~lkaar geplaatste gesloten bakken, waaraan de buizen P en Q
verbonden zijn, en die met elkaar in gemeenschap staan door
de buis 0 D. In deze bevinden zich een zeker aantal zuigers
(, g, h, i, k., l, die zoo aan spiraalveeren zijn bevestigd, dat zij,
zoodra zij uit de in de figuur aangegeven evenwichtsstanden
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-naar rechts of links verplaatst zijn, krachten ondervinden,
die hen naar die standen terugdrijven. Wij onderstellen dat,
terwijl alle zuigers nog in den evenwichtsstand z\jn, alles met
!'later gevuld is, ook de ruimten tusschen de zuigers. De
toestel stelt dan een ongeladen condensatot voor.
Fig. 383.

B

De buizen P en Q komen met de geleidende draden 0 en D
· iu Fig. 379 overeen, de buis 0 D met het dielectricum.
Wij zullen zeggen dat een bak een positieve lading heeft.
wanneer er door de buis P of Q water in is gestroomd, een
negatieve daarentegen, wanneer er door die buis water uit is
weggevloeid. Stel nu vooreerst dat de buis Q is afgesloten.
Dan is het, daar wij het water als onsamendrukbaar beschouwen en ook aannemen dat daar geen ledige ruimte in ont·
staan kan, onmogelijk water in A te drijven of daaruit te
laten wegstroomen: de condensator kan niet geladen worden.
Dit neemt echter niet weg dat wij den druk (potentiaal) kunnen verhoogen of verlagen. Het eerste zal het geval zijnt
zoodra wij P met een vat verbinden,. waarin water onder
hoogen druk staat. De vloeistof in A komt dan ook onder dien
druk en die in de verschillende afdeellogen van 0 D en in
B eveneens. Dit laatste volgt hieruit dat de zuigers alleen
dan fu hun evenwichtsstanden kunnen stilstaan, wanneer elke
zuiger aan weerskanten gelijken druk ondervindt. Willen wij
ons van de drukveranderingen een duidelijker· voorstelling
maken, dan verbeelden w\j ons dat de vloeistof een weinig
samendrukbaar is. Dan gaan, als de druk in A verhoogd wordt,
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de zuigers. alle iets naar rechts, en stroomt ook een zekere
hoeveelheid vloeistof door P naar A; men kan echter die hoeveelheid en de verplàatsingen van de zuigers zoo klein maken
als men wil, wanneer men de samendrukbaarheid maar klein
genoeg onderstelt.
Ziet men van de volumeverandering van het water geheel
af, dan kan men zeggen dat werkelijke ladingen van A en B
alleen kunnen ontstaan, wanneer, terwijl men tracht door P
water in A te drijven, door Q vloeistof kan wegstroomen; .A
krijgt dan een positieve en B een even groote negatieve lading.
Men kan b.v. A verbinden met een reservoirwaalineen hooge,
en B met een reservoir waarin een lage druk heerscht. In
den evenwichtstoestand bestaat er dan een bepaald verband
tusschen de lading en het drukverschil. Om dat af te léiden
bedenken wij dat, wanneer aan A een volume water dat wij
door e zullen voorstellen (de lading) wordt toegevoerd, alle
zuigers naar rechts gaan over zoodanigen afstand dat zij elk
een volume e doorloopen. Neemt men nu aan dat de veerkracht die een zuiger terugdrijft evenredig met de verplaatsing
is, en bij alle even groot, dan ziet men gemakkelijk dat bij
. elken zuiger bet evenwicht vereisebt dat de druk aan de linkerzijde met een bepaald bedrag hooger is dan die aan de
rechterzijde. Dat bedrag moet evenredig zijn met e en kan
dus door a e worden v.oorgesteld, waarin a een standvastigegrootheid is. Zijn er nu n zuigers en noemt men p 1 en p 2 dedrukkingen in A en B, dan moet
p1

-p~=nae,

zijn, wat met vergelijking (7) overeenkomt. Gemakkelijk kan
men verder aangeven hoe hoog de druk in elke afdeeling van
de buis CD is geworden, waarbij wij nog willen opmerken
dat de druk zich evenals de spanning van een koord (verg.
§ 93) naar de omstandigheden schikt.
Wordt, nadat de condensator geladen is, de buis Q afgesloten, dan kunnen wij verder niets aan de ladingen veranderen. Wel kunnen wij de drukkingen verhoogen, door b.v.
A met een vat waarin een hoogere druk bestaat, te verbinden. Men zal gemakkelijk inzien dat hierbU de druk overal
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met hetzelfde bedrag toeneemt, zoodat vergelijking (10) blijft
gelden. De lading staat op een onveranderlijke wijze met het
.drukverschil in verband, maar men kan niet zeggen dat aan
~en bepaalde lading van B b.v. ook een bepaalde druk in
.dien bak beantwoordt. Het kan zijn dat terwijl B op de ge'Zegde wijze een negatieve lading heeft gekregen, de druk daar
negatief is, maar het is ook zeer goed mogelijk dat dan in
dien bak een hooge, zelfs een zeer hooge druk bestaat. Alleen
moet in dit geval de druk in A nog hooger zijn.
Het verdient nog opmerking dat men met behulp van den
vloeistofcondensator ook den invloed dien bij den electrischen
~ondensator de afstand d en de grootte S der platen hebben,
kan ophelderen. Maakt men de buis 0 D langer en plaatst
men de zuigers steeds op denzelfden afstand van elkaar, dan
wordt in de formules (10) n grooter. Om daarentegen iets te
hebben, dat met een vergrooting van S overeenkomt, kunnen
wij tusschen de vaten A en B twee buizen, zooals 0 D, elk
op dezelfde wijze van zuigers voorzien,· plaatsen. Men zal gemakkelijk inzien dat dan (10) vervangen moet worden door
e = 2 (PI - p2).
na
§ 444. Twee condensatoren achter elkaar. In Fig. 384 zijn A1, B1 en
A2, B2 twee condensatoren, waarvan de platen B1 en A2 door den geleiddraad Q zijn wrbonden, terwijl de
Fig. 3S4.
draden P en R voor toe- en afvoer van
electriciteit dienen. Het stelsel wordt
A
'.
geladen door met behulp van die draden
A1 met een conductor van hoogeren en
B2 met een conductor van lageren potentiaal in verbinding te brengen. Dan
heeft in de draden een electriciteitsbeweging in de richting van de pijlen
plaats en in de dielectrica ontstaat een
van links naar rechts gerichte dielectrische verplaatsing. Heeft ten slotte A1
een lading+ e, dan heeft B 1 een lading- e; die van A2 is weer+ e
en die van B2 bedraagt- e. Men kan kortheidshalve zeggen dat elke
condensator de lading e heeft, en wel hebben zij die gekregen door een
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€lectriciteitsbeweging waarbij door een doorsnede van den draad Peen
hoeveelheid e is gegaan.
vVij zullen de capaciteiten van de twee condensatoren C1 en C2 noemen en de potentialen van de platen A1 en B 2 in den evenwichtstoestand door V' en V" voorstellen. Om dan de lading e te berekenen
moete11 wij den potentiaal van B1 en A 2 kennen. Deze potentiaal, die
voor beide geleiders even hoog is, en dien wij V zullen noemen, schikt
zich naar de omstandigheden; hij wordtjuist bepaald door de voorwaarde
dat evenveel electriciteit als door geleiding aan B 1 is onttrokken, aan
A 2 is toegevoerd. Wij hebben
e=C1 (V'- V) en e=C2 (l'- V"),
waaruit volgt
C1 (Y' -- l') = C2 (V- V").
Dit geeft

en dan verder
e = C (V' -

V''),

als men

C=

cl c2_

Cl+C2
stelt. Men kan deze grootheid C de capaciteit van het stelsel noemen en
vindt uit de laatste vergelijking dat die capaciteit kleine1· is dan die
van elk en condensator afzonderlijk. Men kan zich hiervan ook gemakkelijk rekenschap geven als men bedenkt dat het, wanneer R met de aarde
is verbonden, moeilijker gaat een zekere hoeveelheid electriciteit door P
naar A1 te drijven dan wanneer Q rechtstreeks met de aarde in gemeenschap stond.
§ 445. Arbeid, noodig voor het overbrengen van electriciteit. Het is ons in § 442 gebleken dat men den in Fig. 382

voorgestelden condensator kan laden door op de electriciteit
in den verbindingsdraad D electromotorische krachten te laten
werken. Gemakshalve zullen wij ons nu voorstellen dat wij
zulke krachten alleen op een dun laagje R van de electrische
vloeistof, dat loodrecht op de richting van den draad staat,
uitoefenen, en wel in de richting van rechts naar links. Stel
dat de kracht per vlakte-eenheid van het laagje Q, en dus,
als rr de doorsnede van den draad is, in het geheel Q rr "be-
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draagt. Is er nu evenwicht, dan zal in het gedeelte van den
draad links van R en in de plaat .A overal een zelfde druk
p 1 en evenzoo in den draad rechts van R en in de plaat B
overal een zelfde druk Pa bestaan; die drukkingen zullen
echter niet gelijk zijn, maar met een bedrag
p,-p2=Q
van elkaar verschillen. Dit laatste volgt hieruit dat het laagje
R naar links gedreven wordt door krachten die per vlakteeenheid Q en p 2 bedragen, en naar rechts door een kracht
die, eveneens per vlakte-eenheid, p1 is.
Uit het in § 440 gezegde volgt nu voor het potentiaalverschil der platen, dat met de kracht Q evenwicht maakt1
vl - v2 = NQ . . . . . . . <11>
Verbeelden wij ons verder dat, onder' den invloed van de
kracht Q, de electriciteit zich over een oneindig kleinen afstand in de richting van die kracht verplaatst, zoodat het
laagje R in den stand S komt. Daar de geheele kracht Qu is,
heeft men dan voor den arbeid daarvan, wanneer men den
afstand van R en S door ó voorstelt,
Qffó

waarvoor men, ten gevolge van (11), ook kan schrijven
Nffó (Y1

-

Vil).

Het product ff ó stelt het volume tusschen R en S, en dus
het product N ff ó de oneindig kleine daarin aanwezige hoeveelheid electriciteit voor, een hoeveelheid die wij e zullen
noemen. Daar nu bij de verplaatsing die wij beschouwd hebben, de lading van de ·plaat .A met een even groot bedrag is
toegenomen, en die van B evenveel is afgenomen, komen wij
tot het volgende besluit:
Om een oneindig kleine hoe:veelheid electrir:iteit e te onttrekken
aan een geleider waarvan de potentiaal Y2 is, en een even groote
hoeveelheid toe te voeren aan een geleider waarvan de potentiaal
de hoogere waarde V1 heeft, moeten wij een positieven arbeid
verrü;hten, waarvan het bedrag ge:vondun wordt door de getalwaarde van e met die van het potentiaalverschil V, - V2 te
vermenigvuldigen.
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Kortheidshalve zeggen wij ook dat dit de aroeid is, die
vereisebt wordt om de oneindig kleine hoeveelheid electriciteit e van den eenen conductor naar den anderen over te/
brengen. Per eenheid van electriciteit wordt de arbeid door
het potentiaalverschil bepaald.
Wij moeten hier twee opmerkingen aan toevoegen. Vooreerst, dat men eigenlijk, om de electriciteit in de onderstelde
richting in beweging te brengen, een kracht moet uitoefenen
die iets grooter dan het drukverschil p 1 - p 2 is , men brengt
daardoor echter niet alleen eenige electriciteit van B naar .A
over, maar geeft bovendien aan de vloeistof een zekere snelheid.
Men kan intusschen het verschil tusschen Q en p 1 - p 2 zoo
klein maken als men wil. Ziet men er geheel van af, zooals
wij boven gedaan hebben, dan berekent men den arbeid die
noodig is om de electriciteit over te brengen zonder er een
merkbare snelheid aan te geven (Verg. § 130, a).
In de tweede plaats verdient het vermelding dat men tot
dezelfde uitkomst geraakt wanneer men de bijzondere onderstelling omtrent de electromotorische krachten laat varen en
zich voorstelt dat deze niet alleen in één doorsnede van den
draad D, maar in verschillende deelen daarvan werkzaam zijn.
Eet bewijs hiervan zullen wU achterwege laten.
§ 4:46. Arbeid, noodig voor het laden van een condensator.·
W\j kunnen dezen bepalen door een beschouwing die veel
gelijkt op de in § 262 meegedeelde en waarbij wij ons bedienen moeten van een dergelijke berekening als in § 92
voorkomt. Wij moeten nl. bedenken dat, terwijl wij, met behulp van electromotorische krachten in den draad D (Fig. 382),
aan de platen A en B, die wij eerst ongeladen onderstellen,
de ladingen + e en - e geven, de potentialen niet onveranderd blijven. Eerst zijn zij gelijk, misschien beide 0, en ten
slotte hebben zij de waarden V1 en V2 • Om hiermee rekening
te houden, verdealen wij de hoeveelheid e in een groot aantal
n gelijke deelen, en stellen ons voor dat wij de geheele bewerking in n stappen doen, nl. zoo dat wij telkens de hoeveelheid

overbrengen. De lading van
.!!.
n

.A is dan aan het be-

gin van den eersten, den tweeden, den derden stap, enz.
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e
e
e
1) --,
n
n n
om ten slotte, aan het eind van den laatsten stap, e te worden. Uit de evenredigheid van lading en potentiaalverschil
volgt dan verder dat dit verschil, waarvan de eindwaarde
V 1 - - V2 is, aan het begin van de achtereenvolgende stappen
0, -, 2 -, . . . (n -

vz '
vl -n___
vl - v2 2 __
o'--n--'

· · ·

. (n- 1) vl -n v2: . (12)

bedraagt.
Is nu n zeer groot, dan mogen wij bij benadering op het

t~lkens

overbrengen

van de zeer kleine hoeveelheid !!__ de uit-

n

komst toepassen, die w~j in de vorige § voor het overbrengen
van een oneindig kleine hoeveelheid electriciteit hebben gevonden. Wij berekenen dus voor elken stap den arbeid door
!!__ te vermenigvuldigen met het potentiaalverschil, zooals het

n
aan het begin van dien stap is. Zoo vinden wij voor den
e
totalen arbeid de som van de grooth.edeu (12), alle met n
vermenigvuldigd, d. i.
e ( V1 - V 2 )
n2
.

{

1 (.
1 } =2e
1 + 2 + ... +(n--)

1-n1) (V ~-- V:~,)·

Deze uitkomst is des te nauwkeuriger naarmate n grooter
wordt gekozen en de arbeid dien het ons in werkel\jkheid
kost om den condensator te laden, zonder een merkbare snelheid aan de electriciteit te geven, wordt bepaald door de grenswaarde waartoe bovenstaande uitdrukking nadert als men n
onbepaald laat toenemen. Hij heeft de waarde
A=te(V1 - V2 ) • • • • • • (13)
§ 447. Arbeidsvermogen van een electrisch veld. Wanneer
de wet van het behoud van arbeidsvermogen zal doorgaan,
moeten wij uit het voorgaande besluiten dat de geladen condensator een arbeidsvermogen heeft, waarvan het bedrag gelijk
is aan den arbeid dien het gekost heeft om hem te laden,
en dus door de formule (13) wordt gegeven. Het zal ons werkelijk blijken dat de condensator op zijn beurt een arbeid kan
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verrichten. Hij komt ook in dit opzicht overeen met den in
§ 443 beschouwden vloeistofcondensator, waarin eveneens,

zooals men gemakkelijk zal inzien, een zeker arbeidsvermogen
wordt opeengehoopt als men hem een lading geeft. Dat arbeidsvermogen moet men in de veeren zoeken, waardoor wij ons
voorstelden dat de zuigers in Fig. 383 naar hun evenwichtsstanden worden teruggedreven.
Overeenkomstig hiermee moeten wij ook aannemen dat het
arbeidsvermogen van den electrischen condensator op die plaatsen
aanwezig is, waar deeltjes uit hun oorspronkeliJke standen
verschoven zijn en door zekere krachten naar die standen
teruggedreven worden, d.w.z. in de cilindrische ruimte ODEF
(Fig. 380) tusschen de platen. Daar nu in die ruimte de electrische vloeistof. overal even ver uit den evenwichtsstand verschoven is, moeten wij ons voorstellen dat gelijke ruimtedeelan van den cilinder evenveel energie bevatten.
.Men vindt de hoeveelheid arbeidsvermogen per volumeeenheid, die w\j U zullen noemen, wanneer men de geheele
hoeveelheid (13) door het volume, d. w. z. doot S d (§ 439)
deelt. Dit geeft
u-_!_~
-28'

vl- v2
d

'

of, als men de vergel\jkingen (1) en (6) in aanmerking neemt,
. (14)
U= _!_ D F
2
Het arbeidsvermogen van het electrische veld ("electrisch arbeidsvermogen") wordt dus per volume-eenheid door het halve
product van de electrische kracht en de dielectrische verplaatsing
gegeven.

Wegens de betrekking (5) kan men ook schrijven

u= 21

E

1
Fl = 2 E D2

•

•

§ 448. Vaststelling van de electriciteitseenheid.

1)

(15)

Verbeel·

1) Zooals reeds in § 191 van Deel I gezegd werd, voeren wij voor verschillende grootheden eenheden in, die eenigszins verschillen van de gebruikelijke eenheden. W\j geven echtet• steeds tusschen vierkante haken de wijzigingen aan, die men in den tel1st en de vergelijkingen moet aanbrengen,

den wij ons tusschen twee condensa.fvrplaten die in een lu-chtledige ruimte, dus in den aether geplaatst zijn, een zoo sterk
electrisch veld 4at het arbeidsvermogen per cm 3 t erg [2 7i' erg]
bedraagt. In dat veld is door ~ken cm2 loodrecht op de verplaat.singslijnen een bepaald9 homfeelheid electriciteit verschoven. Deze
hoeveelheid kiezen wij tot eenheid.
Betzelfde kunnen wij -ook uitdrukken door te zeggen: Wanneer de in § 439 beschouwde condensator zoo srerk g~laden
is, dat het geheele arbeidsvermogen t S d ergen [2 7i' S d ergen]
is, wat wij b.v. kunnen beoordeelen door op .later te bespreken wijze dat arbeidsvermogen in warmte om te zetten, en
-deze te meten, dan wordt de electriciteitseenheid gegeven door
de lading die op een cm 2 van een der platen aanwezig is.
Nu wij deze keus gedaan hebben, is tegelijkertijd de e.enheid vastgesteld, waarin wij potentialen en potentiaalvf)rschillen moeten uitdrukken. Uit het in § 445 gezegde volgt nl.
dat twee condensatorplaten een potentiaalverschil 1 hebben wanneer de arbeid, vereischt -om electriciteit van de eene naar de
andere over te brengen, per electriciteitseenheid de waarde van
1 erg heeft.
Men ziet nu uit de formule (15) dat bij de gekozen electridteitseenheid de constante s (§ 441) voor den aether de waarde
1 [ 4~
moet hebben i immers, wij hebben vastgesteld dat

J

.als U= t [2 1r] is, D == 1 zal zijn. Verder gaan nu, als men
met den aether als dielectricum te doen heeft, de formules
voor het verband tusschen electrisehe kracht en dielectrische
ve:&plaatsing, voor de capaciteit van een condensator en voor
het electrische arbeidsvermogen per volume-eenheid over in
D=F;

s

0=-,
d

[n= i:].
[o= 4~d]

..
•,

(16)
(17)

wanneer men zich van de gebruikelijke eenheden wil bedienen. In tegenstelling met dflze laatste kunnen wij de .hier ingevoerde "gewijzigde" eenheden
noemen.
De gewijzigde electriciteitseenh~id is V4?r rnaal kleiner dan de gebruikelijke.
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•

(18)

Voor een ander dielectricum dan de aether blijven de vroeger afgeleide formules, waarin de constante E voorkomt, gelden.
Die constante is voor elk vast of vloeibaar dielectricum grooter
-dan 1 [ 417('
en zelfs voor een gas overtreft hij deze waarde
een weinig. Wij merken hierbij op dat blijkens de formules (5)
oen (16) de waarde van E [4 7r E] aangeeft hoeveel maal, bij een
zelfde electrische kracht F, de dielectrische verplaatsing D in
het beschouwde lichaam grooter is dan in den aether.
[Bedienen Wij ons van de gebruikelijke eenheden, dan zullen w\j ter bekorting in plaats van 4 7r E ook K schr\jven.
Voor het geval van een willekeurig dielectricurn hebben wij dan
K
KS
D=-.-F,
0=-·-,
47r
47rD
K F2
27r D2

J,

u= s;:- = I r ' ]

Het, getal E [K] wordt de dielectrische constante van het beschouwde· medium genoemd. Voor aether heeft het de waarde
1 en voor gassen is het zoo weinig daarvan verschillend, dat
men in de meeste gevallen de formules (16)-(18) kan toepassen. Wij geven ons hiervan rekenschap door ons voor te stellen dat de dielectrische verplaatsing grootendeels in den in
het gas aanwezigen aether gezocht moet worden.
§ 449. Verplaatsing van een geladen lichaam. Met behulp
van de theorie der electrische vloeistof konden wij ons van
.de tot nog toe besproken verschijnselen een vrij bevredigende
voorstelling maken. Er zijn echter gevallen waarin dit veel
moeilijker is. Stel b.v. dat wij een lichaam dat een electrische
lading heeft, en dat zich in de lucht bevindt, verplaatsen.
Wij merkten zoQtlven op dat het dielectricum dan eigenlijk
de aether is en et zijn redenen, die wij hier niet kunnen uiteenzetten, waarom men moet aannemen dat, terwijl de lucht
zelf door het lichaam op zij wordt gedrongen, dit met den
aether, die door het lichaam heen kan dringen (verg. § 379),
niet het geval is. Wij moeten integendeel onderstellen dat de
L. Il.

19
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aether op zjjn plaats blijft, zoodat een deel van deze middenstof dat zich eerst binnen het lichaam bevindt, een oogenblik
later er ,buiten is gekomen ; andere aether ligt dan in het
binnenste -van het lichaam. Dit brengt mede dat het electrisc.he veld telkens ip. een ander deel van den aether gevonden
wordt, en het is ·nu moeilijk ons in bijzonderheden voor te
stellen, hoe het veld met zijn dielectrische verplaatsing op de
eene plaats verdwijnt en op de andere ontstaat.
Wij kunnen ons hier in deze vraag niet verdiepen en moeten ons er toe bepaleli aan te nemen dat op elk oogenblik detoestand zoo is als het geval zou zijn, wanneer het lichaam in.
den stand dien het dan inneemt, had stil gestaan en er dan de
lading aan was meegedeeld. Het bedrag van die lading moeten.
wij ons gedurende de verplaatsing als een onveranderlijke grootheid voorstellen, wat trouwens in overeenstemming is met de
in § 433 gegeven definitie.
Bij den in § 439 beschouwden condensator ligt mi een
eenvoudige gevolgtrekking voor de hand. Wanneer wij, na.
hem geladen te hebben, de draden die daarvoor gediend hebben wegnemen, kunnen wij de platen diChter bijeenschuiven
of verder van elkaar brengen; wij onderstellen daarbij dat zij
evenwijdig aan elkaar worden gehouden en dat zij steeds zoo
dicht bij elkaar bl~jven dat de besehouwingen van §§ 439-44-2.
bl\jven gelden.
Uit de formule (7) blijkt nu, daar e hetzelfde blijft, dat het
potentiaalverschil V1 - V2 evenredig met den afstand d verandert. Wij hebben het in onze macht het te verkleinen door
de geleiders dichter bij elkaar te brengen, of te vergrooten
door ze van elkaar te verwijderen. Het zal ons later blijken
dat dit laatste bij sommige proevert wordt toegepast.
H(Jt verdient hierbij nog opmerking dat bij de verplaatsing
de ladingen van de platen eok dan onveranderd blijven, wanneer wij niet beide draden (verg. Fig. 379) die daaraan verbonden waren, wegnemen, maar slechts één van die draden.
Dan kan nl. de lading van de eene plaat niet veranderen
omdat hij geïsoleerd is, en de lading van de andere niet
omdat die voortdurend gelijk en tegengesteld aan de lading
van de eerste moet bl~jven. Is dus de tweede plaat voortdu
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rend met 'den grond verbonden, zoodat zUn potentiaal 0 is,
dan moet de potentiaal van den eersten geleider evenredig
met den afstand d veranderen.
§ 450. Aantrekking tnsschen de platen van een conden·

sator. Spanning langs de krachtlijnen. Daar het arbeidsver·
mogen van een condensator gegeven wordt door het halve
product van lading en potentiaalverschil, kunnen wij uit het
bovenstaande afleiden dat, bij onveranderlijlre ladingen van de
platen, het arbeidsvermogen, evenals het potentiaalverschil,
toeneemt wanneer wij de platen verder van elkaar brengen,
en kleiner wordt als zij tot elkaar naderen. Dit is trouwens
ook op de volgende wijze in te zien. Is de lading e van de
plaat A (Fig. 380) gegeven, dan heeft, blijkens de formule (1),
ook de dielectrische verplaatsing D een bepaalde waarde ; de
veldsterkte F en het arbeidsvermogen U= t D .F, dat per
volume-eenheid in het veld aanwezig is, staan dus eveneens
vast. Daaruit volgt aanstonds dat de geheele energie evenredig
is met de ruimte tusschen de platen, die door het veld wordt
ingenomen.
Volgens de theorie der electrische vloeistof is het arbeids·
vermogen in het veld hieraan te danken, dat de deeltjes van
die vloeistof in het dielectricum uit hun evenwichtsstanden
~ijn verschoven en moet het dus als arbeidsvermogen van
plaats beschouwd worden. \:Vij zullen nu aannemen dat, van
welken aard het mechanisme der versch\jnselen ook is, in elk
gevál de electrische energie als potentieele energie mag worden
opgevat, Dan mogen wij verwachten dat, evenals de stelsels
van lichamen waarmee men zich in de mechanica bezig houdt,
standen opzoeken, waarbij het arbeidsvermogen van plaats zoo
klein mogel~ik is, ook geladen voorwerpen, aan zich zelf over·
gelaten, en clus met onveranderlijke ladingen, zich in zoodanige
richting in beweging stellen, dat het electrische arbeidsvermogen
afneemt. Dit kan b\j de twee condensatorplaten gebeuren als

de eene tot de andere nadert, en werkelijk neemt men, zoodra een van beide vrij bewegelijk is, zulk een verplaatsing
waar, wat men uitdrukt door te zeggen "dat de eene plaat
de andere aantrekt." De oorzaak van dit verschijnsel zoekt de
theorie van MAXWELL in den toestand van het dielectricum
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tusschen de geleiders; wij stellen ons voor dat de plaat B in
Fig. 380 door het dielectricum aan de linkerzijde naar links
wordt getrokken. Daar nu het veld homogeen is en dus het
dielectricum langs de plaat B overal in denzelfden toestand
verkeert, moeten wij aannemen dat in alle punten van het oppervlak S der rplaat het dielectricum er op dezelfde wijze op werkt.
Wij kunnen nu zoowel de totale kracht Q die de plaat B
naar links trekt, als de kracht per vlakte-eenheid berekenen.
Stel nl. dat de plaat B, .terwijl A op zijn plaats blijft, zich
over een oneindig kleinen afstand d naar links verschuift. De
arbeid van de gezochte kracht is dan Q~- Wij moeten zeggen
dat deze arbeid door het dielectricum verricht is, en dat dus
het arbeidsvermogen van dit laatste met een bedrag, gelijk
aan dat van den arbeid is afgenomen. Maar wij weten reeds
dat het arbeidsvermogen per volume-eenheid een vaste waarde
U behoudt. Het volume tusschen de platen neemt nu bij de
onderstelde verplaatsing af met S ~, zoodat de vermindering
van het arbeidsvermogen gegeven wordt door US d. Wij vin·
den dus
QiJ =U SiJ,
of
Q= US.

.

.

(19)

Om nu de kracht pet eenheid van oppervlak te vinden moeten wij nog door S deelen, waardoor w\j tot uitkomst het
getal U krijgen, dat het electrische arbeidsvermogen per volumeeenheid voorstelt.
Het verdient de aandacht dat de verplaatsing iJ die wij bij
de bovenstaande redeneering aan de eene condensatorplaat
hebben gegeven, slechts een hulpmiddel was om de grootte
van de aantrekking te weten te komen. De aantrekking bestaat even goed, al is de plaat verhinderd er gevolg aan te
geven. Ook wordt de plaat A die wij in rust onderstelden,
met gelijke kracht naar rechts getrokken als B naar links.
Het is alsof de platen verbonden waren door veerkrachtige en
eenigszins uitgerekte koorden of spiraalveeren, langs de krachtlijnen loopende. Met het oog op deze overeenkomst noemen
wij de beschouwde kracht de spanning langs de krachtlijnen.
Onze uitkomst kunnen wij nu zoo uitdrukken:
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De spanning langs de krachtlijnen wordt per eenheid van
oppervlak door hetzelfde getal voorgesteld als het electrische arbeidsvermogen per volume-eenheid. De. grootte ervan wordt, als
men met aether te doen heeft, door de uitdrukking (18) en
voor een ander dielectricum door (15) bepaald. Ook voor lucht
mag men bij benadering van (18) gebruik maken.
Wij merken eindelijk op dat het ons wegens de beschouwde
aantrekking ·een arbeid kost om de condensatorplaten van
elkaar te verwijderen, en dat aan dien arbeid een toename
van het arbeidsvermogen in het veld beantwoordt. Het is,
alsof wij bij de vergrooting van den afstand der platen, vee- ·
ren 'die deze naar elk,aar trekken moesten uitrekken of liever
alsof wij, naarmate wij verder gaan, telkens weer nieuwe
veeren moesten spannen. Met die nieuwe veeren komen de
nieuwe deelen van het veld overeen, die wij moeten doen ont-staan en waaraan wij dus een arbeidsvermogen moeten geven.
Evenzoo kan men de beweging van de platen naar elkaar
toe onder den invloed van de spanningen in het dielectricum
vergelijken met het geval dat twee lichamen naar elkaar getrokken worden door een aantal veeren die zich de een na de
ander ontspannen.
Het is nog niet gelukt zich, b.v. in de theorie der electrische vloeistof, van het mechanisme waardoor de spanning
langs de krachtfijnen ontstaat, volkomen rekenschap te geven.
V~n daar dat wij ons nu ertoe moesten bepalen, ons van de
theorie van MAXWELL i~ haar algemeeoen vorm te bedienen,
en het bestaan van de spanningen af te leiden uit een stelling van de mechanica, die op elk stelsel waarin een potentieele energie bestaat, kan worden toegepast, al kunnen wij
den bouw van dat stelsel niet in bijzonderheden aangeven.
Het is gemakkelijk na te gaan welke wijziging in de aantrekking van twee
condensatorplaten gebracht wordt wanneet·, bij een zelfden afstand, de tusschenruimte ·eerst met aether en dan met een ander dielectricum, stel met
een niet-geleidende vloeistof met de constante e [Kl gevuld is. Wanneer het
potentiaalverschil in de twee gevallen hetzelfde is, heeft men in het tweede
geval e-maal [K-maal] grootere waarden van D en U en dus ook van de
aantrekking dan in het eerste. Daarentegen, wannee1· de ladingen bij beide
proeven even gr·oot zijn, is bij de tweede F en dus ook U en de aantrekking
r-maal [K-maal] kleiner dan bij de eerste. Op deze stellingen berust een
methode die men heeft gebezigd om e [KJ te meten.
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§ 451. Willekeurig electrostatisch stelsel. Na de uitvoerige
bespreking van den condensator gaan wij tot willekeurige ge·
laden geleiders of stelsels van geleiders over. Daarbij kunnen
wij ons weer, voor zoover dat gaat, van de theorie der elec·
trische vloeistof bedienen; wij kunnen echter ook trachten,
ons daarvan tot op zekere hoogte vrij te maken.
a. Intusschen kunnen wij de opvatting dat een electrische
stroom in een metaaldraad in een werkelijke voortgaande beweging van iets dat wij "electriciteit" noemen bestaat, niet
gehe~l laten varen. Wij moeten wel spreken van de hoeveelheid electriciteit die door een doorsnede van den draad gaat,
en van de hoeveelheid die door geleiding aan een lichaam
wordt toegevoerd of onttrokken en die de positieve of negatieve lading van dat lichaam bepaalt. Ook moetep. wij ons
voorstellen dat in het dielectricum tusschen en rondom geladen voorwerpen eel1 opschuiving van de electriciteit heeft
plaats gehad, en wel in zoodanige mate dat altijd door de
grenzen van een of ander deel der ruimte evenveel electrici·
teit naar buiten als naar binnen stroomt. Dit kunnen wij uit·
drukken door te zeggen dat de electriciteit zich als een onsamendrukbare vloeistof beweegt.
In êlk punt van het electrische veld heeft de dielectrische
verplaatsing een bepaalde richting en bepalen w~j haar grootte
D op de vroeger (§ 435) aangegeven wijze.
b. Wij spreken verder in alle gevallen van den potentiaal.
Daarbij behoeven wij niet noodzakelijk aan den druk in een
vloeistof te denken; wij kunnen volstaan met het denkbeeld
dat de potentiaal een grootheid is waarvan de getalwaarden
in verschillende punten beslissend zijn voor de vraag of de
electriciteit al dan niet naar een bepaalden kant voortgedreven:
wordt, en, zoo ja, naar welken kant. De electriciteit wordt nl.
altijd gedreven van plaatsen met hoogen naar plaatsen met
lagen potentiaal.
Is er evenwicht, dan is in een geleider de potentiaal overal
even hoog, en hetzelfde geldt van twee geleiders die door een
metaaldraad met elkaar -verbonden zijn. Daaruit volgt dat
wanneer wij uit de uitwijking der goudblaadjes van een elec·
troskoop kunnen afleiden hoe hoog de potentiaal van die blaadjes
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is, wij dit instrument kunnen gebruiken om den potentiaal
van dezen of genen geleider te meten.
Wordt nl. de knop door een langen draad met een geladen
geleider 0 verbonden, dan zal de electroskoop zoo lang electriciteit ontvangen of afstaan tot zijn potentiaal gelijk is aan
dien van 0. De uitwijking van de goudblaadjes geeft dus een
aanwijzing omtrent den potentiaal van den geleidm·; zU zal niet
veranderen als men het einde van den draad dat met 0 in
aanraking was naar een anderen conductor overbrengt, die
Ben aven hoogen potentiaal als 0 heeft. Evenmin verandert
de stand van de goudblaadjes als men den draad nver het
()ppervlak van 0 verplaatst. Het is zelfs onverschillig of men
(Fig. 385), bij een hollen geleider
Fig. 385.
0, een punt P van den binnenwand, een punt van het buitenoppervlak, of den rand van de
opening a aanraakt.
Heeft men van een geladen condensator, waarvan de eene plaat
met den grond in verband staat, de andere door een metaaldraad met den electroskoop verbonden, dan ziet men de goudblaadjes verder uitwijken wanneer men de platen van elkaar
verwijdert, terwijl de uitw\jking kleiner wordt wanneer men
de platen naar elkaar toeschuift. Dit is een gevolg van de
potentiaalveranderingen waarvan in § 4:49 gesproken werd.
De eenheid waarin dè potentiaal wordt uitgedrukt, wordt zoo
gekozen, dat de aTbeid noodig om een eenheid electriciteit van
een conductor van lageren naar een conductor van hoogeren
potentiaal over te brengen door het potenFig. 386.
tiaalverschil wordt gegeven.

c. Ook in elk punt van het electrische
veld heeft de potentiaal een bepaalde
waarde. Beschouwen wij p.v. een conductor M (Fig. 386), in een onbegrensd
dielectricum geplaatst en geladen tot
Ben potentiaal V 1• In de omringende
ruimte gaat de potentiaal geleidelijk van
V 1 over tot de waarde 0, die hij op oneindigen afstand heeft.
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Is derhalve V een willekeurige waarde tusschen 0 en V1 , dan
moet op elke lijn, die men van uit den conductor kan trekkei;!, een punt bestaan, waar de potentiaal V is. Al deze punten liggen op een oppervlak S, een oppervlak van gelijken
potentiaal of aequipotentiaal oppervlak (§ 442). Zulke oppervlakken bestaan er oneindig vele, die elkaat omringen en waarvan
het oppervlak van den geleider zelf het binnenste is.
In de ruimte tusschen de condensa.torplaten van Fig. 38()
waren de oppervlakken van gel~jken potentiaal platte vlakken;
de electrische kracht stond loodrecht op die vlakken en werd
bepaald door het potentiaalverval per lengte-eenheid in deze
richting. W~j moeten ons voorstellen dat in het algemeen de
electrische kracht, d.w.z. de kracht die wegens de potentiaalverschillen de electriciteit voortdrijft, in een bepaald punt van
het veld loodrecht op het door dat punt gaande aequipotentiale
oppervlak gericht is, en wel zoo dat in de richting van de electrische kracht de potentiaal daalt. De grootte van de electrische
kracht wordt altijd door het potentiaalverval per lengte-eenheid
in de zooeven genoemde richting gegeven.
Zijn b.v. (Fig. 387) S en S' twee op oneindig kleinen afstand van elkaar liggende aequipotentiale
Fig. 387.
oppervlakken waar de potentiaal de waarden
J(
V en V ' heeft, dan heeft, wanneer V> V'
. is, de electrische kracht in het punt p de
richting die door de l~jn K, loodrecht op S
a
"
is
aangewezen en de grootte
.
V- V'
F=
I
•
pp
vVanneet• men zich .op het standpunt van de vloeistoftheorie plaatst, kan
men dit afleiden door een cilindervormig deel a ba' b' van de laag tusschen
S en S' te beschouwen en op de drukkingen te letten, die de da.a t·in aanwezige _vloeistof van de omringende ondervindt.

De krachtlijnen, d. w. z. de l~jnen die overal de richting vah
de electrische kracht aangeven, b.v. de lijnen .A, B 1 G in Fig.
386, snijden de aequipotentiale oppervlakken loodrecht. Zij staan
ook loodrecht op het oppervlak van den conductor M.
d. In elk punt van het electrische veld ·bestaat tusschen de
elecfrische kracht F en de dielectrische verplaatsing D het-
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zelfde verband dat wij vroeger voor een homogeen veld leerden
kennen. De dieleètrische ve:rplaatsing heeft in een isotroop ~ielec~
tricum dezelfde richting als de electrische kracht en is evenredi~
·
daarmee. Zij'" wordt altijd door {ormu~e (5) bepaald.
Daar de krachtlijnen nu tevens de richting van de dielectrische ·verplaatsing aanwijzen, vallen zij met de' verplaatsingslijnen (§ 435) samen.
Trekt men door alle punten van een oneindig kleine gesloten
lijn L (Fig, 388) verplaatsingslijnen,
Fig. 388.
dan liggen deze op een buisvormig
oppervlak; het daardoor omsloten deel
van de ruimte zullen wij een verplaatsingsbuis noemen. Bij de dielectrische
verplaatsing moet door elke doorsnede
van zulk een buis evenveel electriciteit gaan. Is die hoeveelbeid e, en zijn
w en w' de oppervlakten van twee
willekeurige doorsneden, loodrecht op de lengte van de buist
dan stellen de breuken

D=~en D'= e,
(i)

(i)

het bedrag van de dielectrische verplaatsing op de beschouwde
plaatsen voor. Derhalve verandert langs een verplaatsingsbuür
het bedrag van de dielectrische verplaatsing omgekeerd evenredig
met de loodrechte doorsnede.
Hieruit blijkt dát wamieer men den loop van de krachtlijnen
kent, men tevens een oordeel kan vellen over de sterkte van
het veld op versebillende plaatsen. Naarmate de krachtlijnen
meer uiteenZoopen wordt het veld zwakker.
,e. Bepalen wij ons tot de beschouwing van een zeer klein
deel van het veld, dan mogen wij van de verandering die <\e
electrische kr;:tcht van punt tot ptmt in richting en grootte
ondergaat, afzién, d.w.z. een zeer klein deel van het veld mag
als homogeen beschouwd worden. In verband daarmee moete~
wij aamiemen dat elk deel van het veld een arbeidsvermogen
bevat, waarvan het bedrag per volume-eenheid do01· de vroeger
meegedeelde formules kan worden berekend.
f. Eindelijk geldt in het algemeen dat overal waar van het
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oppervlak van een geleider krachtlijnen uitgaan of waar het door
krachtlijnen getroffen wordt, het dielectricum aan den geleidPr
met een kracht loodrecht op het oppervlak trekt. Deze kracht, de
spanning langs de krachtlijnen, wordt al weer door de vroe,gere formules bepaald.
g. Al het boven gezegde gaat ook dan door wanneer men
met meer dan één conduçtor te doen heeft, en doet ons het
middel aan de hand, om met behulp van wiskundige beschouwingen den toestand van het veld en de verdeeling van de
ladingen te bepalen. Men kan zich dit vraagstuk stellen, zoowel wanneer men de potentialen als wanneer men de ladingen
-der geleiders als gegeven beschouwt, waarbij w\i willen opmerken dat het eerste geval zich zal voordoen, wanneer de
:geleiders door draden met conductoren van bekenden potentiaal, met de aarde of den conductor van een electriseermachine, in verband staan. In een beschouwing van de wiskundige methoden, waardoor de oplossing kan worden gezocht,
zullen wij hier niet treden. Wij kunnen volstaan met de opmerking dat men door te bedenken dat de krachtlijnen altijd
van een plaats van hooger naar een plaats van lager potentiaal
J,oopen en loodrecht op het oppe1·vlak van een conductor staan,
in vele gevallen den loop van die lijnen in hoofdtrekkel} kan
.aangeven. Vooral wijzen wij er op dat tusschen twee punten
waar de potentiaal dezelfde waarde heeft, b. v. tusschen twee
_punten van een zelfden geleider, nooit een krachtlijn kan loopen.
Kent men den loop van de kraehtlijnen, dan weet men tevens
boe het met de electrische ladingen gesteld is. Waar krachtlijnen van het oppervlak van een conductor uitgaan, bestaat een
positieve, en waar zij naar het oppervlak van een conductor toe
loopen, een negatieve lading.
Uit de grondstelling dat de electriciteit zich als een onsamendrukbare vloeistof beweegt, volgt dat, wanneer van een
~lement van het ,oppervlak van een geleider af een hoeveelheid electriciteit naar den kant van het dielectricum is ver.schoven, een daaraan gelijke hoeveelheid van uit het binnenste
van den geleider naar dat element moet zijn toegestroomd.
Deelt_ men de eerste hoeveelheid door de grootte co van het
{)lement, dan krijgt men het bedrag D van de dielectrische
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verplaatsing, en doet men hetzelfde met de tweede hoeveelheid, dan stelt de uitkomst de vlaktedichtheid van de lading
voor. Daaruit volgt dat de getalwaarde van deze dichtheid gelijk is aan die van de dielectrische verplaatsing in de onmiddellijke nabijheid van het oppervlak van den geleider.
Dat deze stelling ook doorgaat wanneer de lading negatief
is en de krachtlijnen naar het oppervlak toe loopen, zal men
gemakkelijk inzien.
Loopt een verplaatsingsbuis van den eenen geleider naar
den anderen, en verbindt hij dus twee vlakte·elementen c.; en
b)', dan hebben deze gelijke ladingen van hèt tegengestelde teeken.
Dit volgt onmiddellijk hieruit, dat de hoeveelheid electriciteit
die van het binnenste van het metaal naar het eene element
is toegestroomd en de hoeveelheid die van het andere element
naar het binnenste van het metaal is weggevloeid, beide gelijk zijn aan de hoeveelheid die door een willekeurige door. snede van de buis is heengeschoven.
De vlaktedichtheden op c.; en c.;' zijn omgekeerd evenredig met
de grootte van deze elementen.
EindelUk vermelden wij dat, zoodra men de krachtlijnen·kan
aangeven, men ook met behulp van de daarlangs bestaande span·
ningen een oordeel kan vellen over de krachten die de geleiders
van het medium ondervinden en dat men, als de veldsterkte
in elk punt bekend is, voor elk volume-element van het dieleetricum het daarin aanwezige arbeidsvermogen kan aangeven,
waaruit dan door optelling het geheele bedrag der energie van
het stelsel zou kunnen worden gevonden. Door een redenee·
ring die wij achterwege moeten laten, kan men bewijzen dat
dit bedrag ook nog op andere wijze kan word'en berekend.
Hebben nl. de geleiders de ladingen e1 , e2 , e3 ••• en de potentialen V 11 V2 , V3 , ••• , dan is het arbeidsvermogen

t

(el vl

+ e2 v2 + e3

v3

+ ...) . . . .

(20)

De uitkomst die wU vroeger voor den condensator hebben
gevonden, is hierin als een bijzonder geval begrepen. Heeft men
nl. met twee geleid!3rs te doen en i~ de lading van den eersten
e1 = e en die van den tweeden e2 = - e, dan gaat (20) over in
te(Vt- V2).
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§ 452. Omkeering en samenstelling van electrische velden.
Voor wij tot de beschouwing van eenige bijzondere gevallen
overgaan, maken wij nog de volgende algeroeene opmerkingen.
a. Wanneer een stelsel geleiders met zekere ladingen gegeven is, kunnen wij ons altijd een toestand voorstellen, die
ontstaat wanneer in elk punt van het veld de electrisèhe
kracht, en dus ook de dielectrische verplaatsing, zonder van
grootte te veranderen, de tegengestelde richting krijgt. In dien
nieuwen toestand heeft de lading van eiken conductor het
tegengestelde teeken als in den oorspronkelijken.
b. Het verdient menigmaal aanbeveling, een vel~ op te vatten als te zijn ontstaan door de samenstelling van twee of
meer andére, waarmee bedoeld wordt dat de electrische kracht
in elk punt verkregen wordt door de vectoren die in de verschillende afzonderlijke velden de electrische kracht in dat
punt voorstellen, naar àen regel van het parallelogram met
elkaar samen te stellen. Heeft men b.v. met twee geleiders
te doen, die de ladingen e1 en e2 hebben, dan kan men zich
verbeelden, vooreerst den eenen geleider met de ·lading e1 en
den anderen met de la'ding 0, vervolgens den eersten met de
ladin~ 0 en den tweeden met de lading e1 • Door de beide velden met elkaar samen te stellen kr\igt men het veld dat bij
de ladingen e1 en e2. te zamen behoort. De dielectrische verplaatsing in dit veld wordt gevonden door de vectoren die de
dielectrisohe verplaatsing· in de afzonderlijke velden voorstellen, op. dezelfde wijze met elkaar te \rereenigen.
§ 453. Holle conductor. Wanneer de inwendige holte geheel
met een dielectricuni g_evuld is,. kunnen daarin geen krachtlijnen loopen. Men ziet dit in als men bedenkt dat geen krachtlijn tw:ee punten van den wand kan verbinden en dat zulk
een lijn ook niet in het dielectricum als een kring kan rondloopen. Was dit laatste het geval, dan moest men, langs de
lijn . rondgaande, den potentiaal steeds zien dalen, wat onmogelijk is omdat men, in het punt van uitgang teruggekomen,
:weer denzelfden potentiaal moet terugvinden.
In de holte bestaat dus geen electrisch veld, de potentiaal is
er overal even hoog en op den wand is nergens een lading aanwezig. Dit is waar, welke lading de buitenzijde van den ge-
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le1der ook heeft en welke uitwendige geladen lichamen ook
op den geleider werken.
Brengt men nu een of ander voorwerp in de holte, dan
werkt daarop geen electrische kracht. Men kan dus een lichaam
tegen uitwendige etectr~sche invloeden beschutten door het geheel
met een geleidend omhulsel te omringen.
Het is gebleken dat zulk een geleidend scherm, zonder dat
Fig. 389.
zijn goede werking merkbaar vermindert,
van een aantal niet te groote openingen
voorzien kan zijn. Plaatst men een electroskoop binnen een kooi van metaalgaas,
dan brengen zelfs krachtige vonken die
men daarop laat springen, de goudblaadjes
niet .in beweging.
B\j verschillende instrumenten treft men
een min · of meer gesloten beschermend
omhulsel aan. Wordt b.v. het glas van
een electroskoop (Fig. 389) tot aan de gestippelde lijn met bladtin beplakt, waarin
slechts een paar openingen voor de waarneming worden uitgespaard, dan zal een geladen lichaam A, ter z\jde van het
instrument geplaatst, geen merkbaren invloed op de goudblaadjes hebben.
§ 454. Twee concentrische bolvormige geleiders. Zij (Fig.
390) A een bolvormige conductor, omringd door het concenFig. 390.
trische geleidende omhulsel B, terwijl
hetoveral
ruimte
de
de tusschenliggen
zelfde dielectricum bevat. Aan den bol
A kan met behulp van een metaalstaaf
die door een kleine opening van B naar
buiten reikt, electriciteit worden toegevoerd. In het electrische veld tusschen
de bollen Zoopen de krachtlijnen langs de
stralen; de oppervlakken van gelijken potentiaal zijn bollen die M tot middelpunt hebben.
Is nu e de lading van den binnensten geleider, dan is de
hoeveelheid electriciteit die door een van de genoemde bollen
naar buiten verschoven is, eveneens e. Door de vlakte-eenheid
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van den bol met den straal r is derhalve de hoeveelheid

gegaan. Dit is het bedrag van de dielectrische verplaatsing en
men heeft dus, bl\jkens de formule (5), voor de eléctrische kracht.

e

F=
4:
.,
•
1r" r~

Daar nu door deze formule het potentiaalverval per lengteeenheid in elk punt van een krachtlijn bekend is, kan men
er het potentiaalverschil tusschen de mteinden van de krachtlijn uit afleiden. Men vindt, wanneer men de stralen van A en B
door R1 en R2 en de potentialen door V 1 en V2 voorstelt,
(21)

en dus

e = 4: 7r "RRI- R2R ( V:I
2

1

-

V

z)'

(22)

door welke formule de lading van den binnensten bol bij een
gegeven potentiaalverschil van de geleiders kan worden berekend.
Laat in de punten b en c (Fig. 390), die op een krachtlij n op oneindig
kleinen afstand van elkaa1" liggen, de potentiaa l de waarden, Vó en V~ hebben. Dan is. het potentiaalvei"Val pe1· lengte-eenheirl

Vó- Vc
bc

Dit moet nu gelijk zijn aan 4 or e ~ M b2 , of, wat bij. de limiet op hetzelfde
neerkomt, 4 or E~ 111, c2 • Men mag er dus ook voor sch1·ijven or e. Meb X M
c
4
en dan wordt.
Vó- Vc = _e_.
bc
= _e__ Me-M b=
e
_ __
e_.
4ore MbXM c
4orE MbXM c
4ore.M.
b
4ore.Mc
..
.
Door nu de ~eheele krachtlijn tusscben de twee bollen in oneindig
kleine
deelen te verdeelen, op elk daarvan deze uitkomst toe te passen, ett al de
zoo berekende potentiaa ldalingen bij elkaar op te tellen, krijgt men de vergelijking (21 ).

Men kan het hi@r beschouwde stelsel van concentrische bollen, evengoed als de vroeger besproken vereeniging van tweE}
evenwijdige platen, een condensator noemen, en ter onderscheiding nu van een bolvormigen condensator spreken. Even-
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zoo noemt men een vereeniging van twee geleidende cilinders
met dezelfde as een cilindrischen condensator.
§ 455. Een willekeurige conductor, omringd door een ge-·
leidend omhulsel, of, zooals men ook kan zeggen een willekeurige condensator. Evenals in het zooeven behandelde geval
is het electrische veld tusschen d~ beide geleiders geheel
bepaald wanneer men het verschil tusschen den potentiaal
V1 van den binnensten conductor en den potentiaal V2 van
het omhulsel kent. Heeft de binnenste geleider op zijn buitenopperdak een lading e, dan is op den binnenwand van het.
omhulsel een even groote tegengestelde lading aanwezig, diemet de eerste lading door verplaatsingsbuizen verbonden is.
De lading e van den binnensten geleider is positief, wanneer
V1 > V 2 en negatief, wanneer V1 < V2 is. Verder is die ladi)lg:
evenredig met het verschil VI - v2 en kan dus worden voorgesteld door de formule
e = C ( V 1 - Y2 ), • • • • • • (23}
waar C een bepaald getal is, dat van de afmetingen, den vorm
en den ouderlingen stand van de beide lichamen, alsmede van
den aard van het daartusschen aanwezige dielectricum afhangt.
Dit getal, dat de grootte van de lading bij een potentiaalverschil
1 aangeeft, is de maat voor de cctpaciteit van den condensator.
Blijkens de formule (22) heeft men voor den bolvormigen
condensator

c=

4 7r E R Rl R2

.

.

.

(24}

2-R,
Het verdient opmerking dat de wanden van het vertrek
waalin wij onze proeven nemen, als geleidend beschouwd
mogen worden en dat men dus eigenlijk, al werkt men met
een enkelen conductor, altijd met een ·condensator te doen_
heeft, waarvan die wanden den tweeden geleider uitmaken_
Daar zij met de aarde in geleidend verband staan en dus opden potentiaal 0 worden gehouden, is de lading van den be·
doelden conductor evenredig met zijn potentiaal V en kan
dus door
e=CV
worden voorgesteld. Het getal C, dat de lading voorstelt als
V= 1 is, wordt dikwijls de capaciteit van den conchtctor ge-
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noemd, ofschoon het eigenlijk de capaciteit van den condensator is, die uit den conductor en de wamlen bestaat.
Over deze laatste is een lading -:-'" e verspreid.
a. Wij beschouwen nu een willekeurigen hollen conductor C (Fig.
391 ), waarbinnen een geleider B geplaatst is, en die zelf omringd· is
door geleiders, de wanden van het vertrek, die op den potentiaal 0 worden gehouden. Zij V1 de potentiaa! van B en V2 die van C. Het electrische veld tusschen B en C wordt door
Fig. 391.
het potentiaalverschil Vt - V2 bepaald
i
en men heeft op het oppervlak van B
een lading
e' = C1 (V1 - V2), • (25)
waarbij cl een grootheid is, die van
den stand van B in de holte afhangt.
Op den binnenwand van C heeft· men
een gelijke en tegengestelde lading- e'.
Daarentegen hangt het electrische veld
buiten den condu~tor C van den potentiaal v2 af; op het buitenoppervlak van
den geleider bevindt zich een lading die kan worden voorgesteld door
e= C2 V~,. • . . . . . . . (26)
waarbij de coëffioient C2 door den stand van den hollen geleider ten
o:pzichte van de omringende voorwerpen bepaald wordt. De geheele lading
van den geleider C, binnen- en buitenwand samen'~erékend, is
e-e'.
b. Stel nu dat de holle conductor C eerst geen lading had en dat
men aan B door een daaraan verbonden draad die door een opening in
C naar buiten loopt, een lading e heeft toegevoerd, of wel dat men den
reeds geladen conduotor B door een opening binnen C heeft gebracht
(welke opening men daarna met een plaatje, aan een isoleerend handvat bevestigd, kan sluiten). Om de gedachten te bepalen, zullen wij
~nderstellen dat e' positief is.
Daar de totale lading van den buitensten conductor 0 is gebleven,
heeft men
e-e~=.O,
e=e'
en dus, blijkens (26)
e'

v2 =a2 . . . . . . . . .

(27)
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Hieruit volgt dat de potentiaal van den buitensten t!onduc'tor en
dus ook het geheele uitwendige veld niet verandert, hoe men ook B
in de hl>lte verplaatst.
Daarentegen zal bij zulk een verplaatsing, daar de éoëfficient C1 niet
hetzelfde blijft, ook V1 veranderen. Men Ziet dit aan de formule (25).
Wij behoeven nauwelijks op te merken dat V2 0 en V1 V2 -zal zijn.
De toestand van het stelsel dien wij hier beschouwd hebben, wordt
in de figuur door krachtlijnen en ladingsoppervlakken voorgesteld.
c. Onderstellen wij nu dat men B met den binnenwand van C in
aànraking of geleidend verband brengt. In den toestand die dan ontstaat, zijn er geen krachtlijnen meer binnsn C en zijn dus ook de positieve lading van het lichaam B en de negatieve lading van den binnenwand van C verdwenen. Het buitenoppervlak vim dezen laQÎSten geleider
behoudt echter de lading e' die het had, wat men inziet als men bedenkt
dat de gezamenlijke lading van de beide gelèiders' nog altijd e' moet zijri.
De potentiaal van C houdt de waarde (27) en wij kunnen dus besluiten
dat men doo1· B met den &innenwand van het omhulsel in aam·aking te brengen, aan den potentiaal van dit laatste en aan het uitwendige veld niets verandert.

>

>

In dit laatste feit kan men, als men zich van de vloeistoftheorie bedient,
een tiewijs zien voor de onsamendrukbaarbeid van de electriciteit. Immers1
da~r het ladingsopper vlak aan de buitenzijde van C bij de aanraking van de
geleiders niet is veranderd, is de totale daarbinnen liggende hoeveelheid electriciteit in hetzelfde volume besloten gebleven. En dat, niettegenstaande ee:n
gedeelte van die stof na de verbinding onder een klcinet·en druk is gekomen.
Immers, de potentiaal van B was eerst, zooals wij opmerkten, hooger daQ V~,
maar is naderhand daaman gtllijk geworden.
Fig. 392.

Den toestand die na de aanraking
ontstaan is, ziet men in Fig. 392 voor1
gesteld.
De lading van den conductor C blijft
nu bestaan, wanneer men B door een
opening van C, die men daarm~ weer sluit, verwijdert. De conductur B heeft
zijn oorspronkelijke lading e' geheel verloren, maar C heeft een even groQ.te
lading gekregen.
Wordt dus een geladen geleider met
den binnenwand 1mn een gesloten omhulsel in aanraking geb1·acht,
Lli

~

306
dan staat hij daaraan zijn geheele lading af. Vooral is het merkwaardig dat dit ook doorgaat wanneer het omhulsel reeds een lading had,
want ook dan nog moet op het oogenblik van de aanraking het geheele
inwendige veld verdwijnen. Door den geleider B, nadat hij zonder lading
uit C is verwijderd, op nieuw een lading te geven en met den binnenwand van C in aanraking te brengen en deze bewerking voortdurend
te herhalen, kan men C een steeds grootere lading en een steeds hoogeren potentiaal geven.
d. Keeren wij terug tot het geval van Fig. 391 en leiden wij nu C
naar den grond af. Er kunnen dan geen krachtlijnen meer tusschen het
buitenoppervlak en de wanden van het vertrek loopen, en men krijgt
dus wat in Fig. 393 is voorgesteld. De lading e' over het buitenopperFig. 393.
vlak is verdwenen, en er is dusjuist een hoeveelheid electriciteit e' naar de aarde weggestroomd.
Brachten wij nu B met den binnenwand in
aanraking, dan zouden alle ladingen verdwijnen,
maar wannee.r wij in plaats daarvan den bol door
de opening naar buiten brengen, behoudt het
omhulsel de negatieve lading - e'. Daar, na de
verwijdering van B, de binnenwand van de holte
geen lading meer kan hebben, vindt men ten
slotte die negatieve lading aan het buitenoppervlak; de potentiaal wordt
e'

dus volgens de formule (26)- c~

e. Het boven gezegde kan men op de proef stellen, als men op de in
Fig. 394 voorgestelde wijze den hollen conductor met een electroskoop
. 3!l• 4.
G verbindt. De uitwijking van de goudF Jg.
blaadjes is dan een maat voor den potentiaal V2 • Daaruit volgt dus dat de
uitwijking t:t die deze verkrijgen, als B
G binnen de holte komt, niet verandert>
hoe men ook B daarin verplaatst, en ·
ook nog dezelfde blijft als men dezen
geleider met den binnenwand van C in
aanraking brengt. Leidt men, in plaats
van dit laatste te doen, C naar den grond
af, dan vallen de goudblaadjes samen, maar zij krijgen dan weer een
uitwijking als B wordt weggenomen. Die uitwijking is even groot als
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de bovengenoemde a~ wanneer de electroskoop bij gelijke positieve en
negatieve potentialen dezelfde uitwijking vertoont.
§ 456. Een enkele bolvormige geleider. Wanneer wij ons
voorstellen dat de straal ~· van den buitensten bol în Fîg.
390 hoe langer hoe grooter wordt, naderen wij tot het geval
van een bolvormigen geleider, omringd door een dielectricum
dat zièh tot op oneindigen afstand uitstrekt. Wij zullen aannemen dat dit de lucht is, zoodat wij mogen stellen

Verder zullen wij den straal van den bol (R 1 in formule (22))
door. R en zijn potentiaal ( V1 in formule (22)) door V voorstellen; V2 stellen wij = 0, daar de potentiaal op oneindigen
afstand deze waarde heeft. Schrijft men nu formule (22) in
den vorm

e

=

47r (V,- V2 )
1
1
1{- R2

dan vinden wij, daar

~2

[

e

=

V,- V2 ]
1
1 ,.
R 1 - R2

· ·

(

2S)

tot 0 nadert, voor de lading van den bol

e = 4 1r V R [e

=

V R].

De grootheid
C = 4 rr R [C = R],
die de lading bepaalt, als de potentiaal de waarde 1 heeft,
beschouwen wij als maat voor de capaciteit van den bol.
Het arbeidsvermogen van het veld is

1 V -:- 2 7r
2e

V'~ R =81rR
1 é

[ 2e
1 V =2I

J

v·'~ R =2R
ez ·

Deze formules gaan Ni benadering door als de conductor
zich in een groot vertrek, op voldoenden afstand van de wanden en van andere voorwerpen bevindt. Men moet intusschen
niet uit het oog verliezen dat hij in werkelijkheid met die
omringende lichamen een condensator vormt; de invloed dien
deze hebben, kan worden geschat wanneer men in vergelijking
(28) voor R2 den gemiddelden afstand van de naburige voorwerpen tot het middelpunt van den bol stelt.
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§ 457. Een enkele conductor, van willekeurigen vorm. Dit
geval heeft met het zooeven besprokene veel overeenkomst ;
alleen is de dichtheid van de lading niet meer in alle punten
van het oppervlak even groot. Men kan door theoretische beschouwingen aantoonen, en het wordt ook door de proef bevestigd, dat de grootste dichtheid op die plaatsen gevonden wordt,
waar het oppervlak het sterkst, met de bolle zijde naar buiten,
gekromd is (verg. Fig. 377).
Bij een drieassige ellipsoïde is de dichtheid aan de uiteinden
van de kortste as het kleinst, aan die van de langste as het
grootst en bij een cilinder met halfbolvormige uiteinden aan
deze uiteinden grooter dan aan het cilindrische oppervlak,
waar .in één richting geen kromming bestaat.
Bij een platte schijf neemt de dichtheid van het midden
naar den rand toe, en in het algemeen hoopt een electrische
lading zich in bijzondere mate op aan scherpe kanten en spitsen.
Om deze stellingen te bewijzen, kan men uitgaan van iets dat men
zeer aannemelijk zal vinden, maar waarvan wij het bewijs achterwege
moeten laten, nl. dat de sterkte
Fig. R95.
van het veld op een bepaalden
zeer grooten afstand van den
conductor
aan allfl zijden van
/
dezen even groot is. D.w.z.,
s
wanneer men (Fig. 395) om
een willekeurig punt van een
geleider C als middelpunt een
bol S met een zeer grooten
straal beschrijft, dan is de dielectrische verplaatsing in alle
punten van S ev~n groot.
Wij kiezen nu op het opper~
vlak vanGtwee gelijkeelementen bij de punten P en P;, en beschouwen de v~rplaatsmgsbuizen Ben
B', die van deze elementen uitgaan en uit S de elementen a b en a ' b'
snijden. In de figuur is het geval voorgesteld, dat het geleidende oppervlak, dat overal de bolle zijde naar buiten keert, in P' sterker gekromd
is dan in P. Daar de krachtlijnen loodrecht op het oppervlak staan, zullen die, welke van P' uitgaan, grootere hoeken met elkaar maken dan
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die, welke bij P behooren. Het element a' b' is dus grooter dan ab en
wanneer men het boven gezegde en de eigenschap van de verplaà1ëlngsbuizen in aanmerking neemt, komt men tot het besluit, dat de ;nootbeid van de lading in P' grooter dan in P is.

Verder kan men bewijzen dat, wanneer ergens in het oppervlak van een conductor een uitholling bestaat, de lading
op den bodem daarvan minder opeengehoopt is dan op de
overige deelen van het oppervlak. Zeer klein wordt de dichtheid aan den biimenwand van een hollen conductor als de
holte alleen door een kleine opening a b (Fig. 396) met de
uitwendige ruimte in gemeenschap staat.
De krachtlijnen K die van .den binnenwánd uitgaan, moeten nl. alle
door de opeJ:ling naar buiten loopen. Daarbij verFig. 396.
engt zich elke verplaatsingsbuis en, al verwijdt
hij zich .·weer bij zijn · verderen loop· buiten den
geleidèr, zoo zal toch de· doorsnede van een grooten, rondom dezen beschreven bol inet de bij c d
behoorende verplaatsingsbtiis kleiner zijn dan de
doorsnede met de buis die van een even groot
element van den buitenwanduitgaat. Verder kan
men redeneeren zooals boven.
§ 4:58. Proefbolletje. Men kan de dichtheid van de lading

in verschillende punten van het oppervlak van een geleider
meten door hem met een klein metalen bolletje dat aan een
isoleerenden steel bevestigd is, aan te raken; dit neemt dan
een met de dichtheid op de gekozen plaats evenredig~ lading
aan en men kan deze lading beoordealen b.v. door het bolletje
verV-olgens tegen den knop van een electroskoop te houden en
de UitwiJ1dng van de goudblaadjes waar te nemen.
Werkt -men b.v. met den hollen van een opening a b voorzienen conductor C (Fig. 397), dan blijkt
Fig. 397.
het dat het proefbolletje een veel grootere lading ontvangt .van een punt van
het buitenoppervlak dan van den binnenwand ; van dezen laatsten zou het
zelfs in het geheel. geen lading krijgen,
wanneer op het oogenblik van de aanraking de opening a b door een geleidend plaatje was gesloten.
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Evenzoo valt de uitwijking van den ellilctroskoop zeer verschillend uit, als men bij' één proef den rand van een geladen
schijf en bij een tweede proef de platte zijde daarvan met het·
bolletje aanraakt.
In verband hiermee herinneren wij er aan, dat de electro·
skoop voortdurend dezelfde uitwijking vertoont (§ 451, b) wanneer het einde van een daarmee verbonden metaaldraad achtereenvolgens met verschillende punten van de plaat in aan·
raking wordt gebracht. Bij deze wijze van doen meet men,
zooals wij reeds weten, niet de dichtheid van de lading in het
gekozen punt, maar den potentiaal van den geleider.
Wil men langs theot·etischen weg nagaan welke lading het pt•oefbolletje aanneemt, dan moet men den loop van de krachtlijnen onderzoeken, zooals die
is, wannem· het bolletje den geleider aanraakt en daarmee dus één geheel
vormt. Dit vraagstuk wordt bett-ekkelijk eenvoudig, wanneer de middellijn van
het bolletje zeer klein is in. vergelijking met de kl'omtestralen van het oppervlak. Immet·s, men begrijpt gemakkelijk dat de wijziging in het veld die hèt
bp1letje teweegbrengt, bepet·kt is tot een ruimte, waa1·van de afmetingeneenige
malen de middellijn van het· bolletje omvatten en dat in die ruimte, als aan
de zooeven genoemde voorwaarde voldaan is, het oppet·vlak van den geleide!'
als plat en het oorspt·onkelijke veld als hornogeen mag worden beschouwd.
Alles komt dus neer op de vraag, welke lading het bolletje zou krijgen wanneer het in een veld, zooals wij het tusschen twee condensatorplaten hebben,
t egen de eene plaat werd gehouden, en ofschoon het ook dan nog moeilijk is
de lading te berekenen, is het toch duidelijk dat deze evenredig met de oorspronkelijke dichtheid van de lading moet \Vosden.

§ 459. Twee aan elkaars influentie onderworpen geleiders.
Fig. 398.

/(

a. Stel dat tegenover
den bol A (Fig. 398),
die op een positieven
potentiaal wordt ge·
houden, een tweede
bol B geplaatst is,
waarvan de potentiaal 0 is, en dat dit
stelsel zich bevindt in
een dielectricum dat
·zich tot op oneindigen afstand (of tot
aan ver verwijderde wanden) uitstrekt.
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Klaarblijkelijk loopt dan één krachtl\jn langs de verbindi:ngsl\jn
van de middelpunten. De loop van de andere volgt vrij wel
11it de voorwaarde, dat zij loodrecht op het oppervlak moeten
.staan. Men bedenke daarbij dat alle op B komende krachtlijnen van A moeten uitgaan, en wel van een deel van het
oppervlak van dezen bol, dat naar B toegekeerd is. De·krachtlijnen
van het overige deel van A loopen naar oneindigen afstand voort.
De laê!ing van A is grooter dan de tegengestelde van B.
Langs elke verplaatsingsbuis die van A uitgaat, ondergaat
de potentiaal in het geheel genomen dezelfde daling. Daaruit
volgt dat het potentiaalverval per lengte-eenheid, en dus ook
de dielectrische verplaatsing, het grootst is in de kortste bui·
zen. Het sterkste veld vindt men in de ruimte tusschen
Je bollen, de grootste dichtheden aan de naar elkaar toegekeerde zijden.
Is de geinfluenceerde bol B geïsoleerd en oorspronkelijk
niet geladen, dan neemt hij onder den invloed van A een
dergelijken toestand aan als de geleider A B van Fig. 370
·onder den invloed van 0. Den loop van de krachtltjnen in
-dit geval hebben wij reects in Fig. 374 voorgesteld. Aan de
-eene zijde ontvangt A B krachtlijnen van 0, aan den anderen
kant .gaan van AB krachtlijnen uit. De potentiaal van AB
ligt tusschen dien van 0 en 0. Dienténgevolge zal, zoodra
een of ander punt van AB ;met, de aa1~e wordt verbonden,
een stroom naar den grond loopen, waardl;>or een toestand als
in Fig. 398 ontstaat.
b. Zijn twee even groote bollen van gehjke ladingen voorzien, dan hebben zij,
Fig. 399.
op welken afstand ook
van elkaar gebracht,
\
steeds denzelfden po/
tentiaal en kunnen
·dus niet door kracht1\jnen verbonden zijn.
Hoe deze lijnen dan
loopen, ziet men in
Fig. 399:
· c. Met het onder a beschouwde geval vertoont het in

\
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Fig. 400 voorgestelde veel overeenkomst. Tegenover den conductor 0, die op een van 0 verschillenden potentiaal wordt gebracht, staat een met de aarde verbonden geleidend scherm S.
Uit den loop van de krachtlijnen ziet men aanstonds dat het
veld rechts van S aanmerkelijk zwakker is dan het -bij afwezigheid van het scherm zou zijn. Dit
laatste beschut dus t'oorwerpen aan de
rechterzijde tegen den invloed van den
geladen conductor.
§ 460. Condensatoren. Dezen naam,

dien wij reeds meermalen gebruikt hebben, geeft men bij voorkeur aan een
vereeniging van twee geleiders van zoodanigen vorm, dat een gedeelte van het
oppervlak van, den eenen op kleinen afstand evenwijdig loopt aan het oppervlak
van den anderen. Worden deze op ver-

schillende potentialen gebracht, dan krijgen de naar elkaar toe
gekeerde oppervlakken gelijke positieve en negatieve ladingen
van veel grooter bedrag dan de lading die een enkele conductor van gelijke afmetingen zou krijgen wanneer tusschen dezen
en de wanden van het vertrek betzelfde potentiaalversebil bestond. De naam "condensator" doelt op de groote dichtberlen
van de ladingen waarmee men nu te doen heeft. De ladingen
zijn evenredig met het potentiaalverschil en als maat voor de
capaciteit dient het getal dat de lading van den eenen geleider
voorstelt, wanneer zijn potentiaal dien van den anderen geleider met de eenheid overtreft.
a. In het algemeen gelden de formnles (7) en (8) voor elken
condensator waarbij de dikte d van het dielectricum overal even
groot, en daarbij zeer klein is in vergelijking met de uitgebreidheid en de kromtestralen van de oppervlakken. De krachtbuizen

tusschen de oppervlakken zijn dan ten naaste bij cilindrisch
en men kan redeneeren als in § 442.
b. Een zeer gebruikelijke condensator is de Leidsche flesch.
Een flesch van goed isoleerend glas is aan de binnen- en buitenzijde tot op eenigen afstand beneden den hals met bladtin
beplakt. Het binnenbekleedsel staat in verband met een staaf,
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die door den hals van de flesch naar buiten reikt en in een
knop of haak eindigt. Men kan de flesch·laden door, terwijl
het buitenbekleedsel in de hand wordt gehouden, het binnen~
bekleedsel mei den conductor van een electriseermachine teverbinden.
Stel dat de ·dikte van het gla.s 0,2 cm en het oppervlak van elk
bekleedsel 2000 cm2 bedraagt. Dan vinden wij, als wij formule (8) toe4
passen en voor het glas E = 4 [K = 4, E = 4 ?r] stellen,

c-4X2000
-

0,2

4X2000

.

40000 [ C=o,2

x 47f'

J.

3'. !00

De capaciteit zou dus gelijk staan (§ 456) met die van een bol waarvan de straal ongeve.er 32 m bedraagt.
c. Wil men een conductor geruimen tijd een lading laten behCYUdent
dan kan men hem in verbînding laten met het binnenbekleedsel van
een geladen Leidsche flesch. Wat hij dan, tengevolge van het gebrekkige
isoleeren, aan lading verliest, wordt vergoed door toevoer uit den condensator. Men boude hierbij in het oog dat de werking van dezen laatsten
nu hierop berust, dat hij op zich zelf zijn lading langzamer verliest dan
de conductor waarmee hij verbonden wordt. Inderdaad verkeert de
Leidsche flesch in dit opzicht onder gunstige omstandigheden. Hoeveel
de ladirig van een geleider gedurende zekeren t'ud afneemt, hangt van
de hoogte van den potentiaal af, en op het binnenbekleedsel van een
Leidsche flesch heeft men een veel grooteren voorraad dan men op een
gewonen conductor van dergelijke afmetingen en tot denzelfden potentiaal geladen zou hebben.

d. Een condensator van groote capaciteit verkrijgt men, al&
men van een groot aantal Leidsche flesschen de binnenbekleedselen
en eveneens de buitenbekleedselen met elkaar verbindt. De capaciteit van de aldus gevormde batterij is de som van de capa-

citeiten der afzonderlijke flesschen.
e. Men kan ook Leidsche flesschen (of andere condensatoren) tot een
zoogenaamde cascadebatterij vereenigen. Daartoe verbindt men het bui.tenbekleedsel van de eerste flesch met het binnenbekleedsel van de
tweede, het buitenbekleedsel van deze met het binnenbekleedsel van de
derde flesch, en zo~ vervolgens. Om de batterij te laden brengt ment
terwijl overigens alle flesschen geïsoleerd zijn, het binnenbekleedsel van
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de em·ste en het buitmlbekleedsel van de laatste op t•erschillende poten'tîalen. Evenveel electriciteit, als naar het binnenbekleedsel van de eerste
flesch stroomt, gaat dan door het dielectricum van elke flesch naar buiten en verlaat het buitenbekleedsel van de laatste ·flesch; m. a.w., alle
flesschen krijgen gelijke ladingen.
Het geval dat op deze wijze twee condensatoren achter elkaar geplaatst
zijn, hebben wij reeds in § 444 besproken.
Wij merken nog op, dat men bij een vereeniging van Leidsche flesschen, wat de verbindingen betreft, binnen- en buitenbekleedsel van een
flesch met elkaar kan verwisselen, zonder dat iets aan de werking van
het stelsel veranderd wordt. Twee flesschen b.v. kunnen als cascade'"
batterij geladen worden, wanneer men de binnenbekleedselen met elkaar
verbindt en dan de buitenbekleedselen op verschillende potentialen brengt.

f. Voor proeven waarbij slechts kleine potentiaal verschillen
voorkomen, heeft men naar het in Fig. 401 aangegeven be·
ginsel condensatoren van zeer groote capaciteit samengesteld.
Een groot aantal platen bladtin a 11 a2 , a 3 , a 4 , •• zijn met daar·
tusschen geplaatste bladen gewaste
Fig. 401.
taf, mica of met paraffine doortrok·
lP
~
ken papier samengedrukt, en daar·
~-~------------------------1'2
bij is zorg gedragen, dat de platen
aj ~~-= -=a,,
--- --- - - ---------a 1, a3 , a5 , • • • aan de eene en de
platen a2 , a4 , a0 , •••• aan de andere
zijde uitsteken. Deze uitstekende
deelen zijn met de metaalstaven
:p en q verbonden, aan welke electriciteit wordt toe· of afge·
voerd; het eene "bekleedsel" bestaat dus uit de platen a11 à 3 ,
a:~, ... , het andere uit a2 , a 4 , a0 , •••
§ 4ül. Electrometers. Wij kunnen nu overgaan tot de be·
schrUving van een paar electrometers, d. w. z. instrumenten
waarmee men potentiaalverschillen kan meten.
a. De absolute electrometer van KELVIN bestaat uit twee hori·
zontale geleidende platen, op korten afstand boven elkaar, waar·
van de een vast en de andf}r bewegelijk is. Uit de aantrekking
tusschen deze platen wordt het verschil van de potentialen
afgeleid.

- ---_---_---

Ten einde de aantrekking bij een bepaalden afstand d te meten heeft
men de bewegelijke plaat aan een veer bevestigd of aan den eenen arm
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van eet1 balans opgehangen. Is nu Q de kracht in het geval dat de eene
plaat met de aarde en de andere met een conductor van den potentiaal
V is verbonden, en S rl.e grootte van de naar elkaar gekeerde oppervlakken, dan is (§ ~ 448 en 450), daar de electrische kracht bepaald
V
wordt door F= d'

dus

Stel b.v. dat de bewegelijke plaat cirkelvormig is en een straal van
5 cm heeft, en dat bij een afstand van 1,5 cm een aantrekking van 6 gr
is waargenomen, dan is in het 0.-G.-S.-stelsel Q= 6 X 981, dus

1'=1,5 V2 >:~:81 =18,4 [V=65].
Bij de afleiding van bovenstaande formule is afgezien van de spanningen
die op den rand van de bewegelijke plaat wet·ken, en van de krachtlVnen die
wellicht van zijn achterzijde uitgaan.KELVIN heeft echter het instrument zoo
ingericht, dat de formule volkomen van toepassing iS'. De bewegelijke plaat P
{ ~'ig. 402) is omringd doot· een vaststaanden ring R R, waarvan hij slechts
door een smalle spleet is gescheiden; met
Fig. 402.
dien ring is verder nog de geleider A A
A
A
verbonden, die met P en R een bijna geR.
~'"M ""»"'"
sloten doos vormt. Tegenover P staat de
vaste plaat Q, die grooter dan Pis. Worden nu A, R en P op denzelfden potenQ
tiaal gebracht en bepaalt men de kracht
die noodig is om P in het vlak van den ring te houden, dan gaan van de
achtet•zijde van P in het geheel geen krachtlijnen uit en van de voorzijde
:slechts rechte lijnen, die loodrecht op het oppei'Vlak van Q staan. Pis nl. als
het middelste gedeelte van een grootere plaat P R te beschouwen, en eeNt
nabij de randen van Q en R is het electt·ische veld niet meet• homogeen.

lJ---=b

,J ,

b. Quadrantelectrometer. Dit werktuig, dat eveneens door
KELVIN werd uitgedacht, is gevoeliger dan een goudblad-electroskoop. De voornaamste deelen ervan worden in horizontale
projectie door Fig. 403 voorgesteld.
Vooreerst verbeelde men zich een platte cilindervormige
doos met horizontaal grond- en bovenvlak, bij welke uit het
midden van deze vlakken kleine cirkelvormige dee1en zijn
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weggEmomen en die daarna volgens twee onderling loodrechte
vlakken, door de as gaande, geheel is doorgesneden. De .geelkoperen "quadranten" P, Q, R en S van het instrument hebben den vorm en den stand van
Fig. 403.
de deelen die dan van de doos
Ie
zoudert overblijven. Zij zijn door
p
de spleten k k van elkaar gescheiden en rusten op glazen voetjes,
maar P is door een metaaldraad
~=~k
in blijvend verband met R, en
eveneens Q met S. Men heeft dus
twee vaste geleiders, de "quadrantenparen" P R en Q S, die in verband gebracht kunnen worden met
k.
de voorwerpen van welke men
de potentialen wil vergelijlten. De bewegelijke conductor i&
een aluminiumblad abc d · ván den in de figuur aangegeven
vorm, dat aan een in zijn middelpunt 0 aangebrachten isolee·
renden draad, of aan twee dergelijke dr6deB (§ 190) zoo is
opgehangen, dat het een horizontalen stand heeft en dus in
zijn eigen vlak kan draaien. Het middelpunt van deze "naald'~
valt samen met dat van den cilinder P Q R S en in den evenwiehtsstand loopt de lange symmetrieas van a 6 c d evenwi,jdig
aan een der spleten k k. Op eet{ of andere wijze wordt de
naald tot een hoogen potentiaal geladen, zoodat er, daar de
quadranten bij het gebru1k altijd een lageren potentiaal hebben, kraehtlijnen van a b cd naar de quadrànten zullen loopen.
Déze krachtlijnen hebben een vrij ingawikkelden loop, maar
zij czullen voor een groot deel van den ran.d a naar het daartegenover liggende deel P van den cilindermantel loopen, en
eveneens v~n b naar Q, van c naar S en van d naar R.
Zijn nu de twee quadrantanparen op denzelfden potentiaal - waarvan men zich verzekert door ze met elkaar in
verband te brengen - dan worden op de vier genoemde plaatsen gelijke electrische velden gevonden ; de spanningen langs
de krachtl\jne:n werken even sterk op en d als op b en c;
en de naald blijft in zijn evenwichtsstand. Anders wordt het,
zoodra een potentiaalv'erschtl tusschen P R en Q S bestaat.

a
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Is b.v. de potentiaal van P R hooger dan die van QS, terwijl
de naald een hoogen positieven potentiaal heeft, dan overtreft
het potentiaalverschil tusschen de naald en Q S dat tusschen
de naald en P R. Derhalve vindt men tusschen b en Q, en c
en S een grooter potentiaalverval, en een grootere spanning
langs de krachtlijnen, dan tusschen a en P of d en R. Op de
naald werkt dan een koppel in de richting van de pijlen en
hij verplaatst zich zoo ver, tot dit koppel evenwicht maakt
met het koppel dat h\j van den ophangdraád ondervindt. Gemakkelijk ziet men dat een uitwijking in tegengestelde richting verkregen wordt, wanneer bij een zelfden potentiaal van
de naald, ue potentiaal van Q S hooger is dan die van P R.
De afwijkingen worden met behulp van een spiegelaflezing
gemeten. De theorie leert dat het koppel waarvan boven sprake
was, evenredig is met den potentiaal van de naald en tevens
met het potentiaalverschil tusschen de quadrantenparen. Bovendien mag men, zoolang de hoek van uitwijking klein is, dien
hoek zelf en ook de verplaatsing op de schaal evenredig stellen met het koppel. Mag de potentiaal van de naald als standvastig beschouwd worden, dan is dus het potentiaalverschil tus,schen de quadrantenparen evenredig met den op de schaal gemeten tdtslag.
De naald wordt meestal op een standvastigen ofalthanslangzaama f11emenden potentiaal gehouden door hem in verband te stellen met een
geladen condensator. Beneden de quadrantenparen staat nl. een glazen
bakje, tot op zekere hoogte met sterk zwavelzuur gevuld, en aan de
buitenzijde met bladtin beplakt, dat met den grond is verbonden. In de
vloeistof reikt een platinadraad die aan de naald hangt. Het bakje vormt
een Leidsche flesch, waarvan het zwavelzuur het binnenbekleedsel is en
die b.v. met een gewreven glazen staaf wordt geladen. Het zwavelzuur
dient tevens om de ruimte onder de glazen klok die het instrument bedekt, droog te houden.
§ 462. Goudbladeleetroskoop. Wanneer een electroskuop van
het reeds in § 453 vermelde geleidende omhulsel voorzien is,

zooals hij behoort te zijn, heeft men in de uitwijking van de
goudblaadjes een aanwijzing van het potentiaalverschil tusschen
deze en het omhulsel. Et kunnen nl. nooit krachtlijnen van het
eene blaadje naar het andere loopen, maar zoodra het zooeven
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genoemde potentiaalverschil bestaat, loopen krachtlijnen van
de buitênz\jde der blaadjes naar het omhulsel; door de spanning langs deze lijnen worden de goudblaadjes -zoover van
elkaar getrokken tot die spanning evenwicht maakt met de
zwaartekracht.
a. Bij het gewone gebruik van het instrument heeft het
omhulsel den potentiaal 0. Men kan echter even goed een uitwijking k!rijgen, wanneer men den knop met de aarde in gemeenschap brengt, en dan het omhulsel met een voorwerp
van een van 0 verschillenden potentiaal verbindt. Natuurlijk
moet hierbij de electroskoop op een isoleertafeltje zijn geplaatst.
b. Verbindt men, terwijl dit laatste het geval is, den knop
door een metaaldraad met het omhulsel, dan kan men, alt>
dit de blaadjes genoegzaam omringt, nooit een uitwUking teweegbrengen, op hoe hoogen pot~ntiaal men het stelsel ook brengt.
Immers, dan kunnen er geen krachtlijnen van de goudblaadjes
uitgaan.
c. Stel dat het omhulsel met den grond verbonden en deknop geïsoleerd is. Houdt men dan op eenigen afstand daarboven een positief geladen lichaam A, dan gaan krachtlijnen
van daar naar den knop, en van de blaadjes naar het omhulsel. De knop krijgt een negatieve lading en de blaadjes nemen
een even groote positieve aan (verg. Fig. 374). Wat den potentiaal van het geisoleerde metaal betreft, deze is, zooals uit
den loop van de krachtlijnen blijkt, lager dan die van bet
voorwerp A, maar hooger dan 0; aan dien potentiaal beantwoordt de afwijking dien men waarneemt. De goudblaadjes
vallen weer samen, zoodra men het lichaam A verwijdert.
Laat men dit op zijn plaats, maar raakt men den knop
voor een oogenblik met den vinger aan, dan valien de blaadjes.
eveneens samen. Daar de potentiaal hooger dan 0 was, loopt
er nl. een stroom naar de aarde; in den toestand die daardoor ontstaat, is de potentiaal van de blaadjes gelijk aan dien
van het omhulsel, zoodat er geen afwijking meer zijn kan.
Ook de lading van de goudblaadjes is verdwenen, maar denegatieve lading van den knop is gebl~ven, daar deze nog
altijd door de van A uitgaande krachtlijnen getroffen wordt.
Het geisoleerde metaal van den electroskoop houdt deze
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negatieve lading wanneer men nu, na den vinger weggenomen
te hebben, het lichaam A verwijdert; alleen verspreidt zich
dan de lading over het geheele metaal. De goudblaadjes krij-'
gen er éen deel van mee; zij nemen nu een potentiaal aan~
die beneden 0 is, en gaan op nieuw uiteenstaan.
d. Heeft de electroskoop op deze of een andere wijze eén
negatieve lading gekregen, dan kan men er gemakkelijk het
teeken der lading van een of ander voorwerp dat mei;I. er
boven houdt, mee onderzoeken. Is die lading positief, dan
wordt de electrische vloeistof naar de goudblaadjes gedreven.;
hun negatieve lading vermindert en daarmee ook de uitwijking. Het ~egenovergestelde neemt men waar, als men een
negatief geladen voorwerp boven den knop houdt. Wij kunnen het aan den lezer overlaten, dit te verklaren.
Op de hier aangegeven wijze wordt dikwijls een vooraf geladen electroskoop gebezigd om het teeken der lading van een
of ander voorwerp te onderzoeken. Men kan b.v. van dit hulpmiddel gebruik maken om te bewijzen dat van twee lichamen
die men met elkaar wrijft, het een positief en het ander negatief electrisch wordt.
Over de onder c genoemde proeven, zoo gewijZigd dat men~
in plaats van een positief, een negatief geladen lichaam boven
den knop houdt, behoeven wij niet uit te wijden.
§ 463. Bepaling van de verhouding der capaciteiten van twee con-.
densatoren. Men kan deze bepaling op verschillende wijzen met behulp
van een electrometer verrichten. Wij laden b.v. den eersten condensatoren meten het potentiaalverschil a tusschen zijn bekleedselen. Vervolgens.
-verbinden wij deze met de bekleedsel en van den tweeden condensator,.
die eerst ongeladen was, en meten op nieuw het potentiaalverschil. Vindt
men dan daarvoor de waarde {3, en zijn de capaciteiten ei en c2, dan
is, zooals men gemakkelijk kan aantoonen,
cl
f3

c2

= a-{3'

Een andere methode bestaat hierin, dan men de condensatoren achter:
elkaar plaatst (§ 444), ze dan laadt en het. potentiaalverschil a tusschen
de bekleedselen van den eersten, alsmede het potentiaalverschil {3 tus-:schen die van den tweeden condensator meet. Dan is, daar onder deze
omstandigheden de beide toestellen gelijke larlingen krijgen,

820
Clt~=Cs/3,

cl f3
Cg = -;;-·
.Men kan op deze wijzen ook de verhouding tusschen de capaciteiten
van een of anderen condensator en van een bolvormigen geleider, of
~igenlijk van den condensator dien deze met de wanden van het vertrek
vormt, bepalen. Berekent men dan de capaciteit van den bol met de
formule van § 45U, dan wordt ook de capaciteit van den condensator
bekend.
Heeft men twee condensatoren van denzelfden vorm en grootte, maar
met verschillende dielectrica tusschen de bekleedselen, dan kan men door
de verhouding van hun capaciteiten te meten ook de verhouding van
de dielectrische constanten e [ K] bepalen. Bij gelijke potentialen en
po~ntiaalvervailen zijn nl. in de beide toestellen de dielectrische verplaatsingen in overeenstemmeude punten, en dus ook de ladingen, evenredig met de waarden van e [ K]. Is de ruimte tusschen de bekleedselen
hü den eenen condensator luchtledig, dan is voor dezen e = 1 [K = 1];
men vindt dus de waarde der constante voor het diel~cum van den
tweeden condensator.
Zooals reeds werd opgemerkt, inag men voor gassen iri den regel
e = 1 [K = 1] stellen. Voor vaste en vloeibare dielectrica is e [K] aanmerkelük grooter; voor gla!i kan deze constante zeer goed de waarde 7,
zelfs wel 10 bereiken.
§ 464. Eleetrisehe ~antrek.ktng en afstooting. Ook wanneer
men met niet of slecht geleidende voorwerpen te doen heeft,
geldt de regel dat van plaatsen waar een positieve· lading aanwezig is, krachtlijnen uitgaan, en dat omgekeerd krachtlijnen
loopen naar die plaatsen waar zich een negatieve lading bevindt. Ook kan in alle gevallen de kracht waardoor een geladen lichaam in beweging wordt gebracht, worden afgeleid uit
zekere spanningen die door het omringende medium daarop
worden uitgeoefend. Alleen moet men voor dat doel, daar de
krachtlijnen bij een geladen niet geleider niet noodzakelijk
loodrecht op het oppervlak staan, ook de spanningen kennen,
die op vlakte-elementen .die een willekeurigen hoek met de
krachtlijnen maken, worden uitgeoefend. De formules waardoor
deze bepaald worden, moeten wij hier achterwege laten. Voor
een algemeen inzicht kunnen wij volstaan met de spanning
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langs de krachtlijnen, die wij in § 450 hebbèn leeren kennen.
a. In het algemem ziJn twee tegengesteld geladen lichamen door
krachtlijnen met elkaar verbonden en worden door de spanning langs
die liJnen naar elkaar getrokken. Wel gaan ook van de achterzijde der lichamen, d. i. van de oppervlakken die van elkaar
a.f zijn gekeerd, krachtlijnen uit, maar de veldsterkte en dientengevolge ook de spanning is tusschen de lichamen het grootst.
b. Daarentegen worden twee gelijknamig geelectriseerde lichämen van elkaar getrokken door de spanning langs de kracht(ijnen die van de achterzijde uitgaan (verg. Fig. 399).
c. Dat een aanvankelijk ongeladen geleider door een rrelectriseerd voorwerp wordt aangetrokken - een van de eeib"e verschijnselen waarmee men kennis maakt - behoeft met het
oog op Fig. 374, 375 en 398 geen toelichting. De aantrekking
bestaat zoowel wanneer de geinfluenceerde geleider geïsoleerd
als wanneer hij met den grond verbonden is, maar is in het
laatste geval het grootst. Dan is nl. het potentiaalverschil tusschen de lichamen en daarmee de spanning in de middenstof
grooter dan in het eerste geval.
d. In plaats van de krachten waardoor de lichamen in het veld in beweging wm·den geb1·acht, uit de beschouwing van de spanningen af te leiden,
kan men ook rechtstreeks, evenals wij het in § 450 gedaan hebben, op de
ve1·andering van hetarbeidsvermogen bij verplaatsing van de lichamen letten.
Dm een voorbeeld hiervan te geven, beschouwen wij het geval van een enkelen
~onductor. Kon men de ruimte daarom heen geheel met een vasten of vloeibaren niet-geleider, b.v. met zwavel, vullen. dan zou, bij een gegeven lading,
de energie kleiner zijn dan wanneer men met lucht als medium te doen had.
Een de•·gelijl1e, hoewel kleinere vermindering van het arbeidsvermogen moet
<Jok plaats hebben, als men in een deel van de ruimte de lucht door zwavel
vervangt, b.v. als men een bol van deze stoftegenover den cótlductor plaatst.
Deze vermindering, die het gevolg hiervan is dat wegens de aanwezigheid van
de zwavel de .electriciteit een gemakkelijker .uitweg" of "toeweg" heeft, zal
nu het meest bedragen als de bol op een plaats wordt gebmcht, waar de
dielectrische verplaatsing gt·oot is, d. w. z. nabij den conductor. Daar dus de
potentieele energie kleine~• wo1•dt als het stuk zwavel tot den conductor nadert,
volgt uit het in § 450 gebezigde beginsel dat het door dezen làatslen liJOJ•dt
aanget1·okken.

De in deze § en vroeger in § 450 beschouwde krachten,
welke het veld op ponderabele lichamen uitoefent, worden
ponderamotorische krachten genoemd, in tegenstelling met de
electramotorische krachten (§ 442), die op de electriciteit werken.
L. II.

21
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§ 465. Kracht op een klein geladen lichaampje werkende.
Stel dat in een reeds aanwezig electrisch veld, waarin de
krachtlijnen van links naar rechts loopen, een klein lichaampje
met positieve lading geplaatst wordt. Wegens de dielectrische
verplaatsing die dit zelf opwekt, wordt de reeds bestaande
verplaatsing aan de rechterzijde vergroot en aan de linkerzijd~
verkleind (verg. § 452, b). De spanning langs de krachtlijnen
wordt dus ook aan de rechterzijde het grootst en het lichaampje
wordt gedreven naar die zijde van het veld, waar de potentiaa~
het laagst is.
Door een dergelUke redeneering toont men aan dat een negatief geladen lichaampje naar die zijcle geelreven wordt, waar cle
potentiaal het hoogst is.
Wij kunnen deze uitkomsten, die voor een willekeurig, niet
homogeen veld gelden, nog op andere wijze uitdrukken. Wij
weten reeds dat (verg. Fig. 387) de electrische kracht loodrecht
op de oppervlakken van gelijken potentiaal staat, en naar de
zijde van den dalenden potentiaal gericht is. De kracht clie op
een positief geladen lichaampje werkt, heeft nu dezelfde richting
als wat wij vroeger de electrische kracht noemden, cle kracht op
een negatief geladen voorwerpje cle tegengestelde 1·ichting.
Ook wat de grootte van deze werkingen betreft, is er een
eenvoudige regel. De kracht die een geladen lichaampje voortdrijft, wordt gevonden wanneer men de getalwaarde e van de
lading met de getalwaarde F van de electrische kracht, d. w. J:J.
met het potentiaalverval per lengte-eenheid in een richting
loodrecht op de aequipotentiale oppervlakken vermenigvuldigt.
Men merke vooral op· dat in deze stellingen sprake is van·
het veld en de electrische kracht zooals zij zijn vóór het ye·
laclen lichaampje op zijn plaats werd gebracht.
Wij kunnen nu uit het bovenstaande een paar belangr~jke
gevolgtrekkingen afleiden. Vooreerst, dat men de electrische
kracht in een punt van het veld kan definieeren als de kracht.
op een in clat pnnt geplaatst lichaampje met de eenheid van:
positieve lading werkende, een bepaling die het voordeel heeft,
dat zij onafhankelijk is van de voorstelling van een electrische
vloeistof.
In de tweede plaats is er een eenvoudige uitdrukking voor
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den arbeid van de op een geladen lichaampje werkende kracht.
Stel dat dit de positieve lading e heeft en dat het in Fig. 387
van het punt p, in een richting die een willekeurigen hoek
met pp' maakt, naar een punt van het oppervlak S' verplaatst
wordt. De projectie van den oneindig kleinen weg op de richting van de kracht is dan klaarblijkelijk pp', en daar de kracht
de grootte
V- V'
eF=e--pp'
heeft, vindt men voor den arbeid
• e (V- V').
Stel nu verder dat het geladen voorwerpje langs een willekeurige lijn van een punt A naar een punt B van het veld
gaat. Verdeelt men die lijn in oneindig kleine stukken, dan
is blijkens het zooeven gevondene de arbeid voor elk van die
stukken gelijk aan het product van de lading met de daling
van den potentiaal bij het doorloopen van dat element. Daaruit volgt voor den totalen arbeid op den geheelen weg A B
e (Va- V.), . . . .
. · (29)
als V. en v. de waarden van den potentiaal in begin- en
eindpunt zijn.
Voor een negatief lichaampje geldt dezelfde uitkomst, mits
men e van het negatieve teeken voorziet. Houdt men verder
in het oog dat een van de beide potentialen de waarde 0 kan
hebben, wanneer b.v. het eene punt op oneindigen afstand
van het beschouwde stelsel ligt, en dat, zooals w~j niet meer
behoeven toe te lichten, de uitdrukking (29) ook kan worden
opgevat als de arbeid dien wij moeten verrichten om het
lichaampje van B naar A te brengen, dan komt men tot de
volgende stellingen.
De potentiaal in een pnnt van het veld wordt gegeven door
den arbeid dien het ons kost om een lichaampje met de eenheid
van positieve lading van oneindigen afstand nam· dat punt te
brengen, of wel door den arbeid dien het electrische veld verricht wanneer het lichaampje zich van dat punt naar oneindigen
afstand verwijdert.
Het potentiaalverschil tusschen twee willekeurige punten ?Dordt
bepaald door den arbeid dien het ons kost om een vooru:erpje
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met de eenheid van positieve lading van het eene punt naar het
andere te brengen.
In deze stellingen liggen definities van potentiaal en poten·
tiaalverschillen opgesloten, die onafhankelijk zijn van de voorstelling van een electrische vloeistof.
Ten einde den boven gegeven regel voor de werking van een electrisch
veld op een geladen lichaampje af te leiden, stellen wij ons voor dat dit
lichaampje, dat wij L zullen noemen, in het homogene veld tusschen de platen
A en B van een geladen condensator geplaat.st wordt. Wij onderstellen dat
die platen geïsoleerd zijn en wij stellen ons buiten A en B nog twee andere,
daaraan evenwijdige geleidende platen C en D ,VOO I'; deze, waarvan wij den
potentiaal = 0 stellen, voeren wij alleen in om het stelsel naa1· buiten af
te sluiten. Stel dat de platen van links naar rechts in de orde C, A, B, D
<>p elkaa1· volgen en dat zij alle hetzelfde oppervlak S hebben en zeer g1·oot
.zijn in ve1·houding tot hun onderlinge afstanden.
Wij beschouwen nu de totale kracht Q, die op A, B en L, als één stelsel
beschouwd, in een richting lood1·echt op de platen werkt; w\j noemen die
kracht positief wanneer hij naar rer-hts gericht is. Hij is samengesteld uit:
1°. De kracht die de plaat A van het homogene electrische veld tusschen r:
en A ondervindt. Deze kracht is naar I inks gel'icht en heeft de grootte U1 S,
wannee1· U1 het arbeidsvermogen per volume-eenheid in dat veld is. 2°. De
kracht die evenzoo op de plaat B dool' het veld aan de rechterzijde wordt uitgeoefend. 'Deze kracht is naaJ' rechts gekeerd en bedmagt u2 s, wanneel'
voor dit veld hetzelfde is als U1 voo1' het zooeven genoemde. 3°. De krachten
K., K 2 en K, die op A, B en L werken, WeF;ens het veld tusschen A en B,
.zooals dat door de aanwezigheid van L gew\jzigd wm·dt. Rekent men deze
alle drie positief, als zij naar rechts gericht z\jn, dan heeft men
Q = f(, K2 K -f- U2 S- U, S . . . . . . (30)
Om iets naders ;van deze werkingen te weten te komen, geven wij aan het
stelsel A, B, L, te1·wijl wij C en D op hun plaats laten en ook deze platen
isoleeren, een verschuiving naa1· rechts over den oneindig kleinen afstand ~.
De daarbij verrichte a1·beid Qà moet gelijk zijn aan de vermindering van het
totale arbeidsvermogen. Nu ziet men gemakkelijk dat b\j de genoemde verschuiving aan den toestand tusschen A en B niets verandert. Ook de sterkte
van het veld links van A en die van het veld rechts van B zijn dezelfde geble•·en, maal' de doo1· het eerste veld ingenomen ruimte is metS~ toegenomen
el' Jie waarove1· het tweede zich uitstrekt, evenveel kleiner geworden. De vel'mindedng van het elect!'ische arbeidsvermogen bedraagt dus

u2

+ +

(U2 -

U1) Sà

en dit= Q d stellende, vindt men met behulp van (30)

K,

+K2 +K=0,

+

K=-(K1 K 2 ),
een uitkomst die het voordeel oplevert dat wij om de gezo~hte kracht K te
bepalen, kunnen volstaan met de k•·achten te berekenen, die het veld tusschen
A en B op deze platen uitoefent, iets dat wij, daar de krachtlijnen, hoe zij
ook nabij L loopen, loodrecht op de platen staan, met behulp van de spanning
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langs deze l!jnen gemakkelijk kunnen doen. Bij die berekening behoeft nu
alleen van de naar elkaar toegekeerde .zijden van de platen sprake te zijn.
Is de dichtheid van de lading ergens rr, dan wordt de dielectriscbe verplaatsing
in de onmiddellijke nabijheid door hetzelfde getal voorgesteld en bedraagt, als
wij met a ether (of lucht) als medium te doen hebben, de kracht die de plaat
pet• eenheid van oppervlak ondervindt t rr2 [2 1r .-2).
W~j stellen den potentiaal van A door Vt, dien van B door V2 en de lading van L door e voor, en maken gebruik van een kunstgreep die hierin
bestaat, dat wij het vraagstuk tot twee meer eenvoudige gevallen terugbrengen.
In het eerste hebben de platen de potentialen Yt en V2, maar is het
lichaampje L ongeladen; de dichtheid van de lading in een willekeurig punt
van A noemen wij dan rr1, de dichtbeid in een punt van de andere plaat rr~.
In bet tweede geval worden beide platen op den potentiaal 0 gehouden,
maar is L van de lading e voorzien; de dan op de platen aanwezige dichtheden zullen wij .-1' en .-2' noemen. De in werkelijkheid bestaande dichtbeden
zijn dan rr 1 + .-t', rr2 .-2'·
Wij verdeelen vet·det• het oppet•vlak van de eerste plaat in oneindig kleine
deelen, die wij door l<l" en evenzoo dat van de tweede plaat in deelen, die
wij door l<l 2 voorstellen; met het teeken ~ duiden wij een som aan, waarvoor
elk element hetzij van het eene, betzij van het andere oppervlak een term
oplevert. Men beeft dan, als men de richting waarin de spanningen werken
in aanmerking neemt,
.-2')2 l<l2
Kt=~ Î (rrt + rrt') 2 l<lt, K2 = - ~ Î (rr2
[Kt=~ 2 7r (.-t + rrt')2l<l,, K2 = - ~ 2 '7r (.-2 + "./)2(<12},
of wel, wanneer wij de lading e en de daarmee samenhangt:îtde dichtbeden
.-1' en .- 2' als zoo klein beschouwt>n, dat de tweede machten van deze dichtheden verwaarloosd mogen worden,
Kt = ~ t ""t 2 "'t + ~ ""t ""t' l<lt, K. = - ~ t ""2 2 l<l2 - ~ ... ""•' l<l2
[Kt=~ 2 1r .. t2 l<lt + ~4 1r .. t ""t' l<lt, K2 = - ~2 1r ...2 (<12- ~4 1rrr2 ""2' "':!].
Wanneer het lichaampje L zeer klein is in vergelijking met den afstand d
der platen, mag men afzien van de wijziging die het, als bet zelf ongeladen
is, in de ladingen van de platen brengt. Daaruit volgt dat men mag stellen
V1 - v
_
V2
V1 - V2 [ _
_ V1 - v~
·
4'7rd ,.-a-- 4'7rd
.. 1 _
d
'""2 - d
O"t-

+

+

2]

v, -

_

De eerste termen van K 1 en K 2 worden dus gelijk met het tegengestelde
teeken en men vindt voQr de gezochte kracht
K= -

vt -

- ( ~ ""t , l<lt
- - dV2

+ .. , )
~

2 "'2 •

Daar nu de grootheid tusschen haakjes de totale lading van de platen A en
B is, wanneer deze, terwijl z\j op den potentiaal 0 worden gehouden, aan den
invloed van de lading e zijn blootgesteld, en daar die lading van de platen
door verplaatsingslijnen met e is vet•bonden, heeft men
~ .-2' l<l2 = - e
~ ".,' l<lt
en dus

+
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of, wanneet· men de electl'ische kracht in het homogene veld tusschen de
conrlensatorpiaten door F voorstelt,

K=Fe,
waarmee het gestelde bewezen is.

§ 4-66. Onderlinge werking van twee kleine geladen
lichaampjes. Uit het voorgaande volgt een eenvoudige stelling
omtrent de onderlinge werking 'Jan twee geladen lichaampjes,
die in aether of lucht op een afstand r, zeer groot in verge1\jking met hun afmetingen, van elkaar geplaatst zijn. Om de
gedachten te bepalen, nemen wij vooreerst aan dat de ladingen
e en e' beide positief zijn.
Om de kracht te bepalen, die op het tweede lichaampje
werkt, moeten wij eerst letten (§ 465) op het veld, zooals het
bij afwezigheid van dat voorwerpje is. Stel dus voor een
oogenblik dat alleen het lichaampje met de lading e in het
punt P geplaatst is. Het is het middelpunt van een electrisch
veld met rechte krachtlijnen, die van P uitgaan. In dat veld
is door een bol, dien wij met een straal r om P als middelpunt beschrijven, een hoeveelheid electriciteit e naar buiten
verschoven. Daaruit volgt voor de dielectrische verplaatsing
e

D = 4-------:.a
7rr

en dus voor de electrische kracht, die dezelfde richting als
D heeft,

F= 4 : r [F= :
2

2] ·

Plaatsen wij nu in een punt P' van den zooeven genoemden
bol het lichaampje met de lading e', dan zal dit een kracht
Q ondervinden, die de richting van F heeft, en dus volgens
het verlengde van P P' gericht is. De grootte van die kracht
vindt men door F met de lading e' te vermenigvuldigen. Dus

e e' [

Q = 4 7r r2

e

e']

Q =?i"

(31)

Op dezelfde wijze kan men de kracht bepalen, die omge·
keerd het lichaampje e van e' ondervindt. Het blijkt dat deze
tegengesteld aan de zooeven be~chouwde is en dezelfde grootte
heeft.
Wij komen dus tot het besluit dat twee positief geladen
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lichaampjes elkaar afstooten met een l."'facht, evenredig zoowel
met de lading VIM. het eerste als met die van het tweede lichaampje,
en omgekeerd evenredig met de tweede macht van den afstand.
De overgang tot het geval dat de lading van beide lichaampjes
of van een van beide negatief is, is nu gemakkelijk. Houdt
men in het oog dat het electrische veld dat bij een zekere
lading behoort, omkeert als men het teeken van de lading
verandert (§ 452, a) en dat, in een gegeven veld, een negatief
geladen voorwerpje in tegengestelde richting wordt voortge{lreven als een lichaampje met positieve lading, dan ziet men
in dat de kracht Q, zonder in grootte gewijzigd te worden, de
tegengestelde richting aanneemt, wanneer men het teeken van
.één lading omkeert, maar hetzelfde blijft, wanneer men dit
met beide ladin,sen doet. Daaruit leiden w\j af dat niet alleen

twee positief geladen, maar ook twee negatief geladen lichaampjes dus in het algemeen twee lichaampjes met gelijknamige ladingen elkaar afstooten, dat daarentegen tusschen een positief en een
negatief geladen lichaampje een aantrekking bestaat. De grootte
van de kracht. wordt steeds door formule (31) bepaald. Wij
kunnen zeggen dat deze vergelijking in alle gevallen richting
en grootte van de werking aangeeft, wanneer wij de ladingen
e en e' van het geschikte teeken voorzien en overeenkomen
een afstooting positief en een aantrekking negatief te noemen.
Wordt 1· =- 1 en e = e' = I, dan gaat (31) over in

Q= _!__ [Q= 1·1,

471'
zoodat wij de electriciteitseênneid die in § 448 werd ingevoerd,
ook als volgt kunnen definieeren :

De electriciteitseenheid is gelijk aan de lading van een klein
lichaampje dat, door aether of lucht omringd, op een tweede
met gelijke lading, op den afstand van 1 cm, met .een kracht van
1

4 71' dyne [1 dyne] werkt.
. § 4r" Vroegere theorie der electrische vloeistoffen. Aan

<ie theorie van MAXWELL, die, zooals wij gezien hebben, steeds
de aandacht vestigt op den toestand in het dielectricum, was
een tijd voorafgegaan, waarin men zich over de middenstof
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tusschen en rondom geelectriseerde lichamen niet bekommerde,
en dus, zooals men kan zeggen, van een· "werking op een
afstand" sprak. Het uitgangspunt waren daarbij de in ver·
gelijking (31) opgesloten wetten, die CoULOMB langs experimenteelen weg had gevonden. Om nu het ontstaan en de verdeeling van ladingen en de onderlinge werking van lichamen van
willekeurige vorm en grootte tot het eenvoudige geval waarop
die formule betrekking heeft, terug te brengen, bediende men
zich van de theorie der twee electrische stoffen. Men nam aan
O.at er twee "vloeistoffen" zijn, die men als de positieve en
de negatieve onderscheidde, en dat de deeltjes van de eene,
zoowel als die van de andere elkaar overeenkomstig de wetten van CoULOMB afstooten, terwijl er een eveneens door di(t
wetten bepaalde aantrekking tusschen een deeltje van de posi·
tieve en een deeltje van de negatieve vloeistof bestaat. Verder
stelde men zich voor dat alle lichamen in hun natuurlijken
toestand de beide vloeistoffen in gelijke hoeveelheid bevatten
en dat bij de wrijving van twee voorwerpen hierin zoodanige
verandering gebracht wordt, dat het eene een overmaat van
do positieve en, zooals dan van zelf spreekt, het andere een
even groote overmaat van de negatieve vloeistof krijgt. Daarin
zou het wezen van de electrische ladingen bestaan en hoe nu
geladen lichamen elkaar zullen aantrekken of afstooten, qmdat.
de vloeistoffen die er op aanwezig zijn, dit doen, behoeven w\}
niet verder aan te wijzen.
Het is van belang op te merken dat de omtrent de onderlinge werking der vloeistoffen gemaakte onderstelling ook voldoende is om rekenschap te geven van de verdeeling van
electrische ladingen en van dim invloed dien het eene lichaam
in dit opzicht op het andere heeft. Om het geleidingsvermogen
van een metaal te verklaren moet men nl. aannemen dat de
electrische vloeistoffen zich daarin vrij kunnen bewegen. Is
nU> op een conductor een overmaat van één vloeistof aanwezigt
dan verwijderen de deeltjes daarvan zich wegens hun onder·
linge afstooting van elkaar; de lading begeeft zich naar het
oppervlak en wel vooral naar die deelen daarvan, die het
meest naar buiten gekeerd zijn, b.v. bij een plaat naar den rand.
Wat de influentie betreft, deze kan men als volgt verkla-
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ren. Heeft de conductor C in Fig. 370 (§ 429) een positi€lve
lading en bevat A B evenveel positieve als negatieve vloeistof,
dan zullen de krachten die van C uitgaan, een scheiding van
de stoffen in .AB teweegbrengen. De positieve vloeistof van C
stoot de gelijknamige in .A B naar rechts en trekt de nega·
tieve naar links; het is dus begrijpelijk dat B een positieve
en .A een negatieve lading krijgt. Verwijdert men C, dan ver·
mengen ten gevolge van hun onderlinge aantrekking de ten
deele van elkaar gescheiden vloeistoffen zich weer met elkaar;
zoo keert .AB tot den natuurlijken toestand terug.
§ 468. Electronentheorie. Nadat eerst deze opvattingen onder den invloed der theorie van MAXWELL op den achtergrond
waren gekomen, is men er in de laatste tientallen van jaren
tot op zekere hoogte toe teruggekeerd. Zoo is de electronenflteorie ontstaan, waarin de voordeelen van de theorie der twee
vloeistoffen en de theorie van MAXWE:r:.L zün vereenigd.
Onder electronen zullen wij uiterst kleine electrisch geladen
deeltjes verstaan (zie echter § 472), die w~i ons in alle ponde·
rabele lichamen in onnoemelijk groot aantal voorstellen, onder
dien verstande dat elk lichaam in zijn natuurlijken toestand
evenveel positieve als negatieve lading bevat. De electronen
warken op elkaar op de in § 466 beschouwde wijze; de
ponderamotorische werking tusschen twee geladen lichamen,
d. w. z. tusschen lichamen die een overmaat van positieve of
negatieve deeltjes hebben, is niet anders dan de resultante
van al de krachten tusschen de electronen van het eene en
die van het andere lichaam, welke krachten op de lichamen
zelf worden overgedragen.
Het geleidingsvermogen van een lichaam is hieraan te danken
dat het electronen bevat, die zich vriJ door het lichaam heen kunnen bewegen, en een geleidingsstroom bestaat in een 1Joortbeweging
dezer deeltjeFJ.
Dat dit .·alles veel overeenkomst heeft met de theorie der
eh!!ctrische vloeistoffen, valt in het oog. Er bestaat intusschen
dit onderscheid, dat wij ons nu geheel van elkaar gescheiden
deelljes voorstellen, of, zooals men het ook kan uitdrukkent
aan de electriciteit een atomistische FJtructuur toeschrijven.
Den potentiaal V in een bepaald punt P der ruimte kunnen

330
wij definieeren zooals wij het in § 465 gedaan hebben ; wij
kunnen ook zeggen dat V e de arbeid is, dien het ons kost om
.een electron met de lading e van oneindigen afstand naar het
punt P te brengen. Aan dien arbeid beantwoordt nu het arbeidsvermogen van plaats dat wij in den nieuwen stand aan
het electron toeschrijven. Dat het deeltje, wanneer zijn lading
positief is, een kracht ondervindt, die het naar plaatsen met
lageren potentiaal voortdrijft, is in overeenstemming met den
ook in § 450 toegepasten algemeeoen regel der mechanica.
Evenzoo, zooals men gemakkelijk zal inzien, dat een negatief
electron naar den tegengestelden kant wordt gedreven. Evenwicht kan er in een ruimte waar elec~ronen zich vrij kunnen
bewegen, b.v. in een metaal, eerst zijn, wanneer de potentiaal
in alle punten daarvan even hoog is.
§ 469. Overeenstemming met de theorie van Maxwell.
Het gronddenkbeeld der theorie van MAxwELL is in de electronentheorie bewaard gebleven. Nog altijd stellen wij ons voor
dat alle werkingen door tusschenkornst van den aether plaats
hebben. Een electron kan alleen op andere werken omdat het
door een electrisch veld omringd is, en wanneer wij met een
verzameling van electronen te doen hebben, zijn eveneens alle
werkingen die daarvan uitgaan, gebonden aan het electrische
veld, dat men nu kan opvatten als te zijn samengesteld
(§ 452, b) uit al de bij de afzonderlUke electronen behoorende
velden. Zooals ons nog nader zal blijken bevinden zich, in het
geval van evenwicht, al de werkzame deeltjes van een geladen conductor in een dunne laag aan het oppervlak. Zij brengen te zamen juist het veld voort, dat wij vroeger hebben
leeren kennen en waarbij de verplaatsingslijnen loodrecht op
het oppervlak staan. Nabij dit laatste is de dielectrische verplaatsing des te grooter, naarmate de werkzame electronen
op de beschouwde plaats in meerdere mate aanwezig zijn, zoo·
dat het verband tusschen de dielectrische verplaatsing en de
dichtheid van de lading blijft bestaan.
Terwijl, zooals wij opmerkten, de krachten die een electron
uitoefent, te danken zijn aan het veld waardoor het omringd
is, ondervindt het omgekeerd nooit een kracht, wanneer het
niet in een electrisch veld geplaatst is, d. w. z. in een rnimte
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waar de aether, ook afgezien van het electron zelf, door oorzaken die daar buiten liggen, in een anderen toestand is gekomen. Het is steeds de aether die rechtstreeks op een electron werkt, en wij moeten dan ook aannemen dat deze in
het binnenste van een metaal aanwezig is; zoo kunnen de
krachten worden overgebracht, waardoor de bewegelijke sleetronen in het metaal onder bepaalde omstandigheden verplaatst
worden.
-§ 470. Electrische ladingen. Wij hebben vroeger lichamen
beschouwd, die oorspronkelijk ongeladen waren, maar een
lading. kregen door toe· of afvoer van electriciteit (§ 433),
d. w. z. in het beeld van de electrische vloeistof, door toestroo·
ming of wegvloeiing van deze laatste. Er kan ons echter een
voorwerp gegeven worden, waaromheen wij een electrisch veld
waarnemen en waaraan wij dus een lading moeten toeschrijven, al weten w\i niet wanneer en hoe het die heeft gekre:
gen. Ook kunnen w\i ons verbeelden dat zulk een lichaam zijn
lading altijd door heeft gehad. Dit laatste moeten wij nu wat
de electron en betreft aannemen; de lading behoort tot hun natuur en bestaat zonder ons toedoen. Willen wij ons van het
beeld der vloeistof bedienen, dan vatten wij een positief electron op als een deeltje dat eens voor al van een grootere
hoeveelheid dier vloeistof voorzien is dan een gewoon stofdeeltje van hetzelfde volume; voor die meerdere vloeistof is
plaats gemaakt door een wegstuwen van de vloeistof in den
omringenden aether, van het deeltje af. Evenzoo zien wij in
een negatief electron het middelpunt ván een daarnaar toe
gerichte dielectrische verplaatsing; het is met minder electrische vloeistof bedeeld dan een ongeladen deeltje van dezelfde
uitgebreidheid. Men ziet hieruit tevens hoe het denkbeeld van
de electrische vloeistof in de sleetronentheorie kan worden
opgenomen.
Wij kunnen een of ander voorwerp, een stuk metaal b.v.,
niet alleen laden met behulp van een stroom in een geleiddraad, maar ook door er achtereenvolgens een aantal lichaampjes
op te brengen, die alle een lading van hetzelfde teeken hebben
(wij kunnen dergelijke lichaampjes b.v. in aanraking brengen(§ 455, c)
met den wand van een holte in een conductor). Volgens de electro-
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nentheorie gebeurt nu in den grond der zaak dit laatste ook
dan, wanneer de lading door een geleiddraad wordt toegevoerd;
de electronen die zich door dien draad bewegen, spelen de rol
van de zooeven genoemde lichaampjes.
Het verdient de aandacht dat een lichaam een positieve
lading kan krijgen niet alleen door toevoer van positieve electronen, maar ook door verlies van negatieve; in beide gevallen ontstaat een overmaat van positieve deeltjes. Ook kunnen
beide oorzaken tegelijk in het spel zijn, en men zal gemakkelijk inzien dat er eveneens verschillende wijzen zijn, waarop
een negatieve lading kan ontstaan, en waarop een oorspronkelijk bestaande positieve of negatieve lading kan verdwijnen.
In een ongeladen lichaam bestaat in den aether tusschen de
electronen een veld, dat misschien op sommige plaatsen zeer
sterk kan zijn, maar waarvan wij niet~ bemerken. De krachtlijnen loopen van het eene electron naar het andere, telkens
positieve en negatieve lading met elkaar verbindende, maar
juist omdat er in het geheel evenveel positieve als negatieve
lading is, en dus alle lading door verplaatsingsbuizen met
andere van tegengesteld teeken verbonden kan zijn, komen er
geen krachtlijnen buiten het lichaam .
.§ 471. Geleidingsstroom en als convectiestroomen beschouwd.
Een electrische stroom in een metaaldraad, zooals w\i ons
dien vroeger voorstelden, nl. als een beweging van de elec{ trische vloeistof, kan worden vergeleken met de strooming van
water door een buis. Daarentegen komt het boven beschouwde
geval, waarin een lichaam geladen wordt doordat er een aantal geladen lichaampjes op worden gebracht, eenigermate overeen met het overbrengen van water met behulp van bakjes.
In zulk een geval waarin lading wordt meegevoerd door een
lichaam of lichaampjes die er de dragers van z\jn, spreekt
men van een convectiestroom. Volgens de electronentheorie is
nu, wel beschouwd, elke geleidingsstroom een convectiestroom;
de electronen zijn de dragers, vergelijkbaar met de bakjes
waarmee wij het water kunnen overbrengen.
Wij moeten hierbij opmerken, vooreerst dat wij een verplaatsingsstroom in den aether (§ 433) niet als een beweging
van electronen besebauwen en ten tweede dat wij een gelei-
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dingsstroom nog op verschillende wijzen kunnen opvatten.
Wanneer een lichaam dat met bet rechtereinde van een
van links naar rechts loopende metaaldraad verbonden is,
een positieve lading krijgt, zeggen wij, en aan dit spraakgebruik zullen wij ons houden, dat in dien draad een stroom
naar rechts bestaat, maar er zijn nu nog verschillende mogelijkheden. Er zouden alleen positieve electronen naar rechts kunnen gaan, of wel alleen negatieve naar links, of eindelijk gelijktijdig positieve deeltjes naar den eenen en negatieve naar
den anderen kant. De waarneming dat het met den draad
verbonden lichaam een positieve lading krijgt, stelt ons klaarblijkelijk niet in staat tusschen deze drie opvattingen te be·
slissen en ofschoon er wel gronden zijn, die tot een keus kunnen leiden (verg. § 472), blijven wij in menig geval vrij, ons
van de eene of de andere beschouwingawijze te bedienen;
bovendien mogen wij, wanneer ons dat wenschelijk voorkomt,
ook weer tot de theorie van de electrische vloeistofterugkeeren.
Iets dergelijks geldt in andere gevallen. Gebruiken wij een
van de uitdrukkingen 71 dat aan een lichaam positieve lading
wordt meegedeeld", 71 dat het negatieve .lading verliest'', 71 dat
het positieve electriciteit krijgt", of eenvoudig "dat er electriciteit aan wordt toegevoerd", dan mogen wij daarbij denken
1° aan een beweging van de electrische vloeistof naar het
lichaam toe, 2° aan een beweging van positieve electfonen
in de eene of van negatieve in de andere richting, en 3° aan
een vereeniging van deze beide laatste bewegingen.
Vooral moet niet uit het oog worden verloren dat een beweging van negatieve electronen naar rechts een stroom is,
die naar het gewone spraakgebruik naar links is gekeerd.
§ 472. Geladen deeltjes in geleiders. Verschillende versch\jnselen, waarvan sommige later besproken zullen worden,
hebben tot een nader inzicht in den aard der geladen deeltjês
geleid, waarvan in de laatste § § sprake is geweest. Wij zullen
op dit onderwerp nog terugkomen, maar kunnen nu alreeds
het volgende zeggen.
Bij de electriciteitsbeweging in zekere vloeibare geleiders,
de zoogenaamde electrolyten (§ 636) en bij vele ontladingsverschijnselen in gassen zijn geladen atomen of atoomgroepen
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in het spel, die men ionen noemt. In andere gevallen, die zich
bU verdunde gassen voordoen, moet men zich deeltjes voorstellen, waarvan de massa veel kleiner dan die van een atoom iB 1
en men mag aannemen dat deeltjes van denzelfden aard ook
in metalen voorkomen. Deze uiterst kleine deeltjes hebben
Rteeds negatieve ladingen. Zij zijn het die men tegenwoordig
in het bijzonder electronen noemt. Wij zullen ons in den regel
aan dit gebruik houden, al verdient het nu en dan aànbeveling, zooals wij het in de laatste § § gedaan hebben, den
naam "electronen" op alle geladen deeltjes toe te passen.
Er pleit veel voor de onderstelling dat in de metalen de
positieve ladingen vast aan de atomen verbonden, en dus onbewegelijk zijn, en dat alleen negatieve electronen van den
zooeven genoemden aard zich vrij kunnen verplaatsen. Het
zal daarom goed zijn, nog even stil te staan bij de wijze,
waarop men zich bij deze opvatting verschillende verschijnselen moet voorstellen.
a. Een negatief geladen conductor heeft een overmaat van
electronen. Deze stooten elkaar af en zullen zich daarom, daar
zij vrij bewegelijk zijn, in een dunne laag aan het oppervlak
ophoopen. Zij zouden zelfs den geleider geheel verlaten, wanneer zij niet op een of andere wijze verhinderd werden, ïn
de lucht over te gaan. Verbinde.1 wij den geleider door een
metaaldraad met den grond, dan vloeien de electronen daarheen,
waarbij al aanstonds in elk punt van den draad de negatieve
electronen, van den conductor weggedreven, in de richting
naar den grond toe in beweging geraken.
b. Heeft een conductor een positieve lading, dan wil dat
zeggen dat er negatieve electronen, en wel in alle voorkomende gevallen · een zeer klein gedeelte van die welke aanwezig waren, aan onttrokken zijn. De overgeblevene worden
nu door de positieve, aan de metaalatomen gebonden ladingen
naar binnen getrokken en dit heeft ten gevolge dat in den
evenwichtstoestand overal in het binnenste de positieve en de
negatieve ladingen elkaar compenseeren, en dat alleen aan
het oppervlak negatieve electron en ontbreken. M.a.w., de positieve lading wordt, evenals zooeven de negatieve, aan het
oppervlak gevonden. Hoe nu die lading bij verbinding met den
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grond door een metaaldraad verdwijnt, is dnidelUk. De positief
geladen conductor trekt de bewegel~jke electronen in den draad
naar zich toe.
c. Bij den overgang van een lading van den eenen conduct.or op den anderen en bij de influéntie die een geladen voorwerp op een conductor uitoefent, behoeven wij niet stil te
staan. Wij beschouwen alleen nog in het kort de verschijnselen b\j een condensator.
Stel dat wij de plaat A van Fig. 379 (§ 439) met den negatief geladen conductor van een electriseermachine in verbinding stellen en dat de plaat B voorloopig is weggenomen.
Dan zal een zekere hoeveelheid electronen naar A overgaan
en wel zoo lang tot de electronen in den draad C gelijke
krachten ondervinden van de electronen op den conductor der
electriseermachine en van die op de plaat A. Stel dat wij,
als het zoover gekomen is, de met de aarde verbonden plaat
B aanbrengen. Eet eerste gevolg zal zijn dat, door de op A
aanwezige lading, negatieve electronen door den draad p naar
den grond worden gedreven. De plaat B krijgt daardoor een
positieve lading en zal dan op zijn beurt een invloed hebben
op de lading van A; immers, de electronen in den draad 0
ondervinden nu een nieuwe kracht, de aantrekking die van
de positieve lading van B uitgaat. Z\i stellen zich weer naar
A toe in beweging; deze plaat krijgt dus een grootere lading
dan toen B er niet was, wat dan natuurlijk weer èen vergrooting der positiéve lading van B tengevolge zal hebben.
Men ziet uit deze redeneering dat de platen A en B, wanneer zij dicht bij elkaar staan, aanmerkelijke ladingen aannemen. Deze worden hoofdzakelijk aan de naar elkaar toegekeerde zijden gevonden, daar B de electronen van A naar
zich toe trekt en A de bewegelijke deeltjes in B afstoot.
Wij laten het aan den lezer over na te gaan wat aan het
boven gezegde veranderd moet worden als de conductor der
electriseermachine een positieve lading heeft.
Uitgaande van de wet van CouLOMB kan men dit alles berekenen, en tot formules zoowel voor de ladingen der platen.
bij een gegeven potentiaalverschil als voor de capaciteit van
den condensator geraken. De uitkomsten stemmen volkomen
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overeen met die welke wij vroeger gevonden hebben, en op
dezelfde wijze kan men in elk ander geval de grootte en de
verdeeling van electrische ladingen naar willekeur uit de beschouwingen van § 451 of uit de aantrekk ingen en afstootingen der electronen afleiden. Men kan zich dus bedienen van
de methode die men het eenvoudigst vindt.
§ 473. De electronen in niet-geleiders. De aether is het
eenige medium, waarin wij geen electronen onderstellen; in alle
ponderabele lichamen nemen wij aan dat deze aanwezig zijn.
Dit geldt ook van niet,geleiders. Wij moeten ons intusschen
voorstellen dat· de electronen hier niet, zooals in een metaal,
()Ver groote afstanden vrij kunnen voortgaan, maar dat zij aan
bepaalde evemv:ichtsstanden zijn gebonden (zie echter § 631).
Zij kunnen daaruit wel een weinig verplaat st worden, maar
worden dan door zekere krachten , die van de overige stof uit·
gaan en die wij met den naam van "veerkra cht" kunnen bestempele n, naar den oorspronkelijken stand teruggetrokken. Om
de gedachten te bepalen kunnen wij ons voorstellen dat ook
nu weer alleen negatieve electronen bewegelijk zijn.
Het wordt nu begrUpelijk dat stoffen als glas de electrici teit
niet geleiden en toch den vroeger besproken invloed op de
capacite it van een condensator hebben.
titel, om dit laatste in te zien, dat de platen A en B van
Fig. 379 op de in § 472 aangegeven wijze negatieve en positieve ladingen hebben gekregen en dat wij dan een schijf glas
tusschen die platen brengen. De molekulen daarvan bevatten
electronen, die oorspronkelijk, toen het glas nog niet in het
electrische veld geplaats t was, zulke standen hadden, dat er
geen electrische werkingen van het lichaam uitgingen. De van
A en B uitgaande krachten brengen hierin verandering. Zij
zullen, daar wij A negatief en B positief geladen onderstellen;
in elk molekuul de negatieve electronen iets naar rechts ver.schuiven. Daar deze electronen dus over het geheel verder
van den draad 0 komen rlan de positieve niet verplaat ste
ladingen, zullen zij de electronen in dien draad minder sterk
afstooten dan deze door de positieve ladingen worden aanga·
trokken. Het gevolg is dat opnieuw een zeker aantal elootronen zich door den draad C naar A bewegen, en gemakkelijk
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ziet men in dat van B nieuwe negatieve electronen door den
draad D worden weggevoerd. De platen krijgen derhalve grootere ladingen, en dat is juist wat wij moesten verklaren.
Wij kunnen de zaak ook anders inkleeden. De theorie van MAXWELL
leerde ons dat in een ponderabel dielectricum door een zelfde electrische
kracht een grootere dielectrische verplaatsing wordt veroorzaakt dan in
den aether. Het zal nu duidelijk zijn waarin die meerdere dielectrische
verplaatsing bestaat. Bij een Leidsche flesch waarvan het binnenbekleedsel
positief geladen wordt, wordt niet alleen in den aether die in het glas
bevat is, de electriciteit naar buiten verschoven, maar bovendien worden
in de glasmolekulen negatieve electronen naar binnen verplaatst, wat
een zelfde uitwerking heeft als de dielectrische verplaatsing in den aether.
De verplaatsingsstrooiDen (§ 433) in het glas bestaan dus voor een deel
in een electronenbeweging. Hierbij moet weer in het oog worden gehouden dat een verplaatsing van negatieve electronen naar binnen naar het
gewone spraakgebruik een stroom naar buiten moet genoemd worden.

§ 474. Nawerking van een Leidsche ftesch. Als men voor een oogenblik de bekleedselen van een geladen Leidsche flesch in geleidend verband met elkaar brengt, en vervolgens de flesch aan zich zelf overlaat,
blijkt het na eenigen tijd, dat hij nog een deel van de oorspronkelijke
lading heeft. Men kan hem ten tweeden male ontladen en laat men ook
daarbij de gemeenschap tusschen de bekleedselen maar kort duren, dan
vertoont zich na eenigen tijd een derde lading.
Men kan deze verschijnselen hieraan toeschrijven dat de electronen in
het glas niet aanstonds tot hun evenwichtsstanden terugkeeren, wanneer
de krachten waardoor zij ee~st verplaatst werden, ophouden te werken.
Het is of de in § 473 genoemde veerkracht uitgeput raakt nog voor hij
de verschoven electronen geheel heeft teruggedreven, en dan tijd behoeft
QID zich weer te herstellen. Hoe uit dezen gang van zaken, die eenige
<>vereenkomst heeft met de in § 266 besproken nawerking van de veerkracht - men spreekt dan ook van dielect1·ische nawerking - het
vermelde verschijnsel verklaard kan worden, zal men gemakkelijk inzien.
§ 475. Ontladingsversch:ijnselen. Electri~che vonk. Licha-

men die onder gewone omstandigheden de electriciteit niet geleiden, met name gassen, kunnen door verschillende oorzaken geleidend gemaakt worden. Eenige daarvan kunnen wij eerst later

bespreken i dan zal ook blijken op welken grond men aanneemt
Lli

~
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dat het geleidingsvermogen in de bedoelde gevallen hieraan
te danken is, dat ionen (§ 472) of electronen in vrijheid worden.
gesteld, zoodat een convectiestroom mogelijk wordt. Nu vermelden
wij alleen een paar gevallen waarin het geleidingsvermogen
door een electrische kracht mn voldoende grootté wordt teweeggebracht.
Staan twee geleiders op welke de potentiaal verschillend&
waarden heeft, en die door lucht van elkaar gescheiden zijn,
dicht genoeg bij elkaar, dan heeft onder warmte- en lichtont·
wikkeling een plotselinge overgang van de electriciteit van
het eene naar het andere voorwerp plaats; en wel is dit verschijnsel bij lucht van gewone dichtheid dikwijls tot een zeer
smallen weg van het eene naar het andere lichaam beperkt.
Er springt, zooals men zegt, een electrische vonk over en dit
kan evenzoo in andere gassen en in vloeibare of vaste nietgeleiders gebeuren. Daarbij wordt, door den overgang van electriciteit van het eene lichaam naar het andere·, het potentiaalverschil tusschen de geleiders vereffend; op deze wijze kan
een conductor, die eerst, in zijn geheel genomen, geen lading
had, een lading van een anderen krijgen, en kunnen ook aanvankelijk bestaande tegengestelde ladingen geheel of voor een
groot deel verdwijnen. In elk geval wordt het electrische veld
dat eerst tusschen de geleiders bestond, zeer verzwakt, zoo
er al iets van overblijft. Een deel van hel arbeidsvermt·gen van
het veld komt als warmte en licht te voorschijn of dient voor de
mechanische werkingen die de ontladi'Yfg vergezellen. Gassen en
vloeistoffen worden nl. door de vonk uiteengeslagen en in een
vasten niet-geleider boort hij een kanaal vormige opening.
Dat nu de sterkte van de vonken door het beschikbare arbeidsvermogen bepaald wordt, was te verwachten. Er bestaat
een groot verschil tusschen de kleine vonkjes die overspringen
wanneer men een geelectriseerde glasstaaf met den vinger
nadert en de helder lichtende en luid knallende vonken di&
men waarneemt wanneer twee met de bekleedselen van een
geladen batterij van Leidsche flesschen verbonden bollen dicht
bij elkaar komen. De bliksem is een vonk die alles overtreft
wat w~j bij onze proeven kunnen voortbrengen.
Over den duur van de vonk en andere bijzonderheden zul-
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len wij hier niet uitweiden; wij vermeldén alleen dat de duur
een zeer klein onderdeel van een seconde is.
Bij twee gegeven door lucht van elkaar gescheiden geleiders is
het voor het overspringen van een vonk vereischte potentiaalver.schil des te grooter, naarmate de afstand grooter is. Men kan

ook zeggen dat aan elk potentiaalverschil een bepaalde afstand
(slagwijdte) beantwoordt, op welken de vonk ontstaat. Hierop
berust het gebruik van den vonkenmikrometer ter beoordeeling

van een potentiaalverschil; dit instrument bestaat uit twèe
metaalbollen, op glasvoetjes bevestigd en waarvan de afstánd
b.v. door .een mikrometerschroef kan worden veranderd, terwijl zij door draden met de te onderzoeken geleiders verbon'
den zijn. Intusschen is de betrekking tusschen de slagwijdte
en het potentiaal verschil vrij ingewikkeld.
. "·
In verschillende gassen is de slagwijdte niet even groot, in
waterstot b. v. aanmerkelijk grooter dan in lucht van dezelfde
spanning. Men toont dit aan door (Fig. 404) voor de electrici-

teit twee wegen te openen, om
Fig. 404.
van A naar B te gaan ; volgt
hij den eenen weg, dan moet A~c
een vonk tusschen de bollen C
en D, en anders tusschen Een
E
F
_e
F overspringen. Zoolang nu het
potentiaalverschil dat voor een vonk .tusschen C en D vereisebt wordt, kleiner is dan het voor een ontlading tusschen
E en F noodige verschil, zullen, bij toevoer van electriciteit
naar A en afvoer van B, alleen tusschen 0 en D vonken. gezien worden. Het is nl. duidelijk, dat dan nooit -een potentiaalverschil kan ontstaan, groot genoeg voor een vonk tusscheri
E en F, omdat reeds eer het zoover is aangegroeid, een ontlading langs den weg 0 D plaats heeft. Bevindt zich nu tus~
schen 0 en D waterstof, tusschen E en F lucht, dan blijkt
de weg 0 D de "gemakkelijkste" te zijn, zelfs wanneer hij
vrij wat langer is dan de weg E F
Op een dergelijke wijze kan men eenzelfde gas bij versc.hUlende dichtheden vergel~jken; het blijkt een des te grooteren
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weerstand aan de ontlading te bieden, naarmate de dichtheid
groote1· is. Bij sterke verdunningen neemt de slagwijdte zeer toe.
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Daarentegen is het potentiaálverschil dat noodig is om een
·vonk 1Jan zekere lengte te doen ontstaan, bij vloeibare en vaste
isolatoren veel. grooter dan bij gassen.
Van daar dat men, ten einde een glasplaat door de ontlading te doorboren, tusschen twee puntvormige geleiders, die tegenover elkaar tegen
de zijvlakken geplaatst worden, een groot potentiaalverschil moet teweegbrengen, en bovendien zorg moet dragen dat de ontlading niet den weg
om den rand van de plaat heen boven dien door het glas verkiest. Men
kan dit doel bereiken doór de glasplaat geheel of gedeeltelijk door olie
te omringen.
§ 476. Verschijnselen bij puntige geleiders. Daa·r een elec·

trische lading zich aan spitsen of scherpe kanten opeenhoopt
en in de nabUheid daarvan een sterk electrisch veld bestaat,
kan de lucht op die plaats allicht geleidend worden, waardoor
dan een electrische stroom ontstaat, die de lading v;;tn den
geleider wegvoert. Men zegt gewoonlijk dat er een uitstrooming
van de electriciteit uit de spits plaats heeft, en bij een negatief
geladen punt kan men zich dan ook voorstellen dat werkelijk de
op cle spits op.eengehoopte electronen den conductor verlaten en
cloor de lucht heen worden weggevoerd. Bij een positi~f geladen
spits is de gang van zaken anders, maar gemakshalve zullen
wij ook daarbij van een "uitstrooming", en wel van "positüwe
electriciteit" spreken.
Op deze wijze kan nu de lading van het eene lichaam op
het andere overgaan, iets waarvan bij de electriseermachines
veelvuldig wordt partij getrokken. Is b.v. de geladen conduc·
tor C in Fig. 370 (blz. 253) van een spitse punt voorzien, die
naar den oorspronkelijk ongeladen geleider AB gekeerd is,
dan wordt de uit die punt .stroomende electriciteit door A B
opgevangen. Dezelfde uitwerking wordt verkregen, wanneer
niet op C, maar op AB een spits is aangebracht, die nu naar
C is gekeerd. Heeft C een positieve en dus de spits door
influentie een negatieve lading, dan gaan in dit geval nega·
tieve electronen van de spits op C over. De lading van dezen
conductor wordt daardoor verkleind, terwijlAB een overmaat
van positieve lading houdt.
Men ziet aan de punten een lichtverschUnsel, dat verschil·
lend is, naar gelang er positieve of negatieve electriciteit uit·
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stroomt; in het eerste geval bestaat het in lange lichtpluim en,
in het laatste in kleine lichtstipjes.
Het uitstroomen uit een spits kan ook plaats hebben, al staat ~r geen ·
ander lichaam tegenover. Dan wordt de lucht in de nabijheid geladen;
de naar buiten loopende krachtlijnen gaan van deze ,uit en de spanning
daarlangs trekt de lucht buitenwaarts. Men neemt dientengevolge onder
geschikte omstandigheden een luchtstroom waar. Tegelijkertijd ondervindt de conductor een kracht in tegengestelde ric-hting; hij stelt zich
dan ook, als hij gemakkelijk verplaatsbaar is, in beweging (electrisch
reactierad).
De "uitstrooming" van een electrische lading wordt niet alleen aan
punten, maar aan alle scherpe kanten en, in het algemeen, overal waar
het geleidende oppervlak sterk, met de bolle zijde naar buiten, gekromd
is, waargenomen. Van daar dat men bij proeven waarbij houge potentialen voorkomen goed afgeronde geleiders moet bezigen, en dunne
verbindingsdraden, vooral knikken daarin, moet vermijden.
§ 477. Wr.ijvingselectriseermachine. Den naam electriseer-

machine geeft men aan toestellen die dienen om voorwerpen
tot een hoogen potentia;:tl te laden. Bij de wrijvingselectriseermachine doet men dit door een glazen schijf rond te draaien
tusschen "kussens", bestaande uit leer dat met een amalgama
van tin en zink bedekt is. Bij de wrijving worden de kussens
negatief electrisch, terwijl het glas een positieve lading krijgt.
De kussens word{;ln in den regel met de aarde verbonden, terwijl de lading van het glas op een metalen conductor wordt
overgebracht. Deze is te dien einde voorzien van een aantal
scherpe punten, die op kleinen afstand tegenover de schijf
staan (§ 476).
§ 478. Werktuigen die op de influentie berusten. Men kan
van de influentie gebruik maken om door middel van één
lichaam dat vooraf geladen is, aan andere voorwerpen herhaaldelijk een lading te geven, en zelfs om do lading van het
eerste lichaam tot op zekere hoogte te versterken.
a. De electrophoor (Fig. 405) bestaat uit een harsplaat Q, die voortdurend rust op een metalen "schotel" R, en een geleidend deksel P,
van een isoleerend handvat voorzien. Men verwijdert eerst het deksel en
slaat de harsplaat met een katteveL Daardoor krijgt het oppervlak AB
een negatieve lading, die door influentie een positieve lading in het bo-
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venvlak van den schotel -- die met den grond verbonden is - teweegbrengt. Wordt nu het dek
P op de plaat hars geplaatst en, door
aanraking met den vinger, naar den grond afgeleid, dan ontstaat door
de influentie van de harsplaat een positieve lading aan de benedenzijde
van het deksel, en het houdt die als het
Fig. 405.
van· de plaat wordt verwijderd. Heeft men
_s~~~P~~;;;r_,
van deze positieve lading voor een of ander
AIr
B doel gebruik gemaakt, dan kan men op
Q
1
I
R
l
dezelfde wijze een tweede lading aan P
geven en men kan dit vele malen herhalen.
De mogelijkheid hiervan berust hierop, dat de lading van het hars
onveranderd blijft en niet bij de aanraking met het tegengesteld geladen
deksel verdwijnt. Het is moeilijk dit in bijzonderheden te verklaren en
wij wijzen er alleen op dat het hars een zeer gering geleidingsvermogen
heeft en dat de aanraking met het deksel allicht slechts in een betrekkelijk klein aantal punten plaats heeft .
. b. Men verbeelde zich twee geisoleerde holle geleiders P en N en een bewegelijken conductor A, den .drager", dien men binnenPen Nkan bt·engen
èn, terwijl hij zich daar bevindt, voor een oogenblik met de aarde of met den
binnenwand van den omringenden conductot· in verbinding kan stellen. Wij
geven aan P een zwakke positieve lading en doen voorts het volgende:
rl 1. A wordt binnen P gebracht en met de aarde in verbinding gesteld. Op
àen dt·ager komt hierb\j een negatieve lading.
: 2. A wordt van de aarde gescheiden, uit P verwijderd, binnen N gebracht
èn met den binnenwand van dezen conductor in gemeenschap gesteld. De
drager geeft dan zijn negatieve lading aan N af (§ 455, c).
3. De conductor A wordt van den binnenwand van N gescheiden en,
terwijl hij zich nog binnen de holte bevindt, voor korten tijd met de aarde
verbonden. Hij wordt daarbij positief geladen.
4. Met deze lading wordt de drager binnen P gebracht en komt hij voor
een oogenblik in aanraking met dezen conductor. De zoo even verkregen
lading wordt aan P afgestaan.
Hierop laat men weer dezelfde bewerkingen in de aangegeven ot·de volgen
en herhaalt dit aanhoudend. De conductoren P en N krijgen dan steedH
grc~otere ladingen van tegengesteld teeken.
Op het hier aangeduide beginsel berust een klein wel'l;tuig, de zoogenaamde .aanvuller", waarmee sommige quadrantelectrometers voorzien zijn,
en dat dient om de naald telkens weer tot den gewenschten potentiaal te ladE>n.

c. Electriseermachine van WIMSHURST. Twee glazen of ebonieten schijven zijn op eenzelfde as op korten afstand van elkaar
zoo opgesteld dat zij zich steeds in tegengestelde richting bewegen. Op de buitenzijden zijn de schijven voorzien van een
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aantal smalle, niet tot de as of den omtrek reikende eectoren
van bladtin. In Fig. 406 zijn deze beide schijven naast elkaar
voorgesteld, van dezelfde zijde gezien, zoodàt de overeenkomstig~ letters punten aangeven, die in werkelijkheid tegenover
elkaar liggen. De achter de tweede sch\jf (in de figuur links)
liggende deelen zijn gestippeld geteekend. Aan de buitenzijde
van de schijven bevinden zich twee vaststaande metalen beugels 0 F en B' E', aan de uiteinden voorzien van kleine borsteltjes van metaaldraad, die bij de draaiing van de schijven
Fig. 400.

<ie sectoren juist aanraken. Verder zUn, eveneens aan de buitenzijde van de schijven, in A, D en in A', D' beugels met
punten geplaatst, die met de knoppen P en Q in geleidend
verband staan. WU nemen v0oreerst aan dat deze knoppen
met elkaar in aanraking zijn.
Om de werking van de machine te verklaren onderstellen
wij dat door een of andere oorzaak de sectoren van de tweede
schijf tusschen B' en 0' een geringe positieve lading hebben.
Bewegen deze sectoren zich voorbij 0', dan worden de secto·
. r en van de eerste schijf, die bU 0 telkens met den beugel
0 F in aanraking komen, door influentie negatief geladen, terwijl de sectoren die dan bij F den beugel aanraken, een positieve lading krijgen. Daarbij kan de negatieve lading die een
sector van de eerste plaat bij 0 telkens krUgt, sterker zijn
dan de positieve lading van ieder der sectoren van de tweede
plaat; is zij nl. daaraan gelijk geworden, dan zal uit F 0 aan
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het uiteinde C nog altijd negatieve electriciteit stroomen, omdat
C onderworpen is aan de influentie van meer positieve dan
negátieve sectoren. De negatieve bevinden zich nl. alleen links
van C, de positieve daarentegen aan weerszijden daarvan~ Denegatief geladen sectoren komen nu bij B tegenover de borstels
van den beugel B 1 E'. Z\i geven daar door influentie op dezelfde
wijze sterkere positieve lading aan de sectoren bij B' en laden
tevens bij E' de sectoren van de tweede sch\jf negatief. In de
punten E, E' en F, F vinden overeenkomstige werkingen plaats.
De negatief geladen sectoren bewegen zich voorbij B naar
A en voorbij F' naar A' en geven daar hun ladingen af aan
de puntige geleiders. Evenzoo staan de positief geladen sectoren telkens in D en D' hun ladingen af, en de geleider D Q PA
wordt voortdurend door een stroom doorloopen.
Het verdient vooral de aandacht, dat, zooals de figuur opheldert, alle sectoren met positieve ladingen tusschen D en D',
en met negatieve ladingen tusschen A en A' komen; yerder
dat de ladingen telkens weer opnieuw ontstaan, omdat zich
tegenover 0 steeds positief geladen sectoren van de tweede
::;chijf bevinden, en te'genover F steeds negatief geladene, terwijl· evenzoo· de borstels bij E' · en: B' .. veiortdurend aan de
influentie zijn blootgesteld, die van de positief en negatief
geladen sectoren bij E en B uitgaat.
Men ziet uit het voorgaande dat zoodra er een geringe lading
aanwezig is, deze zal worden versterkt. De ondervinding leert
nu dat eenige lading bijna altijd aanwezig is, of anders bij de
beweging ontstaat, zoodat de machine gaat werken zonder
dat men er opzettelijk een lading aan meedeelt. Weldra is de
stroom in D QPA zoo sterk geworden dat er, als men de knoppen
P en Q van· elkaar verwijdert, tusschen deze een reeks vonken
overspringt.
§ 479. Werking der electriseermachines. a. Elke electriseermachine heeft twee polen - bij de wrijvingselectriseermachine ·
kan men de kussens of een daarmee verbonden conductor als
de eene pool beschouwen - en de werking bestaat hierin dat
electriciteit van de eene pool door het werktuig heen naar de
andere gedreven wordt, zoodat, als men de electriciteit met een.
vloeistof vergelijkt, de electriseermachine met een pomp overeenkomt.
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De pool naar welke de positieve electriciteit wordt gedreven,
wordt de positieve, de andere de negatieve genoemd.
Zijn de polen met elkaar in aanraking of heeft men er een
metaaldraad tusschen aangebracht, dan kan de stroom diedoor de draaiing wordt opgewekt, ongestoord rondloopen. Anders.
is het wanneer de polen of twee daarmee verbonden geleiders
op een afstand van elkaar staan. Dan krljgt de een een posi·
tieve en de ander een negatieve lading, er ontstaat een potentiaalverschil tusschen beide en wanneer dit tot een zekerehoogte is geklommen, gesteld dat niet reeds eerder een vonk
tusschen de polen is overgesprongen, wordt hierdoor een eind
gemaakt aan de verdere beweging der electriciteit van deeene pool naar de andere.
Is de negatieve pool van een electriseermachine naar den
grond afgeleid en heeft hij dus den potentiaal 0, dan kan de
positieve pool tot een zekere potentiaal V geladen worden,
waarvan het bedrag van verschillende omstandigheden afhan~t.
Zijn echter beide polen geïsoleerd, dan krijgt de negatieve een
negatieven potentiaal, maar de potentiaal van de andere pool
is dan ook lager dan V.
b. Wanneer de polen, b.v. de knoppén van een electriseermachine van WIMSHURST, dicht genoeg bij elkaar staan, ~aarbij
de eene met den grond kan zijn verbonden, springt, nadat
gedurende eenigen tijd het potentiaalverschil is toegenomen,
een vonk over, en dit herhaalt zich telkens., daar de polen
door het ronddraaien van het werktuig weer nieuwe ladingen
krijgen. Hoeveel electriciteit hierbij in elke vonk overgaat,
hangt van de capaciteit der twee polen, die men te zamen
.beschouwd met een condensator kan vergelijken, af; naarmate
die capaciteit grooter is, zullen ook de ladingen die op de bol·
len aanwezig ztjn, als het voor de ontlading vereischte poten·
tiaalverschil bereikt is, meer bedragen. Men kan de hoeveel·
heid electriciteit die in de vonk overgaat, en daarmee ook de
sterkte van de warmte· en lichtontwikkeling en van het ge·
luid waarvan de vonk vergezeld gaat, zeer vergroeten door de
polen in gemeenschap te brengen met de bekleedselen van
een Leidsche flesch of van een batterij van Leidsche flesschen.
Hoe deze dan telkens geladen en weer ontladen wordt, en
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waarom men nu aanmerkelijk langer moet draaien voor> er
een vonk overspringt, zal wel geen verdere verklaring behoeven.
De electriseermachine van WrMSHURST is ter versterking der
vonken gewoonlijk van een Leidsche flesch voor:ziep, waarvan
de bekleedselen met de polen in verbinding staan, of eigenlijk
van twee fleschjes die tot een cascadebatterlj zijn vereenigd.
c. In het algemeen wordt een Leidsche flesch ~eladen als
men de bekleedselen met de polen van de electris~ermachine
verbindt. Men kan ook zeggen dat deze laatste wordt ingelascht in een geleidenden weg die van het eene bekîeedsel
naar het andere voert. De oorzaken die in de electriseermachine de electriciteit in beweging brengen, spelen dan de rol
van de electromotorische krachten, die wij in § 442 in den
verbindingsdraad D D van Fig. 382 onderstelden.
Het verdient nog opmerking dat men het eene bekleedsel
van de Leidsche flesch met de aarde kan verbinden, als men
ook een van de polen der electriseennachine daarmee in gemeenschap stelt.
d. Zijn de bekleedselen van een Leidsche flesch verbonden
met de polen van een electriseermachine en bovendien met
twee metaalbollen die op een bepaalden afstand van elkaar
worden gehouden, b.v. met de bollen van een vonkenmikrometer, dan springen met tusschenpoozen een aantal vonken
over. In elk daarvan gaat een bepaalde hoeveelheid electriciteit over, en de volgende vonk ontstaat zoodra weer eAn
daaraan gelijke hoeveelheid van de positieve pool der electriseermachine naar het daarmee verbonden bekleedsel is gestroomd. Het aantal vonken in zekeren tijd is dus een maat

voor de hoeveelheid electriciteit die zn dien tijd door de electriseermachine in beweging wordt gebracht.

Onder een maatflesch verstaat men een Leidsche flesch waarvan de
bekleedselen eens voor al met de bollen van een vonkenmikrometer zijn
vereenigd. Met zulk een toestel kan b.v. de hoeveelheid electriciteit worden gemeten, die het binnenbekleedsel van een batterij van Leidsche
flesschen van een electriseermachine ontvangt. Men plaatst daartoe de
batterij op een isoleertafeltje, verbindt zijn buitenbekleedsel met het binnenbekleedsel van de maatflesch en het buitenbekleedsel van deze met
Jen grond. Wij la, ten het aan den lezer over, na te gaan wat er nn ge-
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beurt. Zijn er gedurende de lading van de batterij n vonken tusschen
de bollen van de maatflesch overgesprongen, dan staat de lading die de
batterij heeft gekregen, gelijk met n maal de hoeveelheid electriciteit aie
in één vonk tusschen de bollen overgaat.
e. Behalve het bereikbare potentiaalverschil en de hoeveel-

heid electriciteit die in beweging wordt gebracht, komt ook
de arbeid die voor dit laatste vereisebt wordt, in aanmerking.
Daar men geen voorwerpen kan laden zonder aan het dieleetricum daaromheen of daartusschen een zeker arbeidsvermogen te geven, moet het ons een arbeid kosten, om een electriseermachine in beweging te brengen, of, juister gezegd, vom·
die beweging moet meer arbeid noodig zijn dan het geval zou
wezen als er geen electrische werkingen plaats hadden. Dit is
dan ook inderdaad het geval. Bij aandachtige beschouwing
blijkt het dat men bij elke electriseermachine tegengesteld
geladen lichamen van elkaar moet verwijderen, waarbij men
hun onderlinge aantrekking moet overwinnen.
Bij de wrijvingselectriseermachine zijn dit de kussens en de
deelen van het glas die daarmee juist in aanraking zijn geweest. Bij de machine van W IMSHURST (Fig. 406) moet men
letten op de deelen A C van de voorste en B' D' van de achterste schijf en eveneens op de deelen D F en A' E'. Van de
eerste twee heeft AC op zijn bladtinbekleedselen negatieve
en B' D' positieve ladingen; het is duidel\jk dat deze deelen,
als zij aan hun onderlinge aantrekking gevolg gaven, zich
tegenover elkaar zouden plaatsen; het eerste zou naar rechts,
en het laatste naar links gedraaid worden. Men ziet aan de
pijlen in de figuur, dat zij juist in tegengesteldfl richting
worden bewogen.
§ 480. Warmteontwi kkellog bij de ontlading van een con·
densator. Als men het eene been van een ontlaadtang in aanraking brengt met het buitenbekleedsel van een geladm't Leidsche
flesch en het andere met den knop, komt een deel van het arbeids;
vermogen dat eerst in het glas van de flesch toas opeengehoopt,
als wmwtte en licht te voorschijn in de vonk die O'l)erspringt,
vóór het ·verband tusschen de bekleedsele-n voltooid is. Het overige
deel van de energie wordt als warmte in het metaal van de ontlaadtang teruggevonden.
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Maakt een dunne platinadraad deel uit van den weg dien
de ontlading van het eene bekleedsel naar het andere moet
volgen, dan staat de daarin ontwikkelde warmte gelijk met
een aanmerkelijk deel van het beschikbare arbeidsvermogen.
Men kan die warmteontwikkeling meten met den zoogenaamden "luchtthermometer" van RIEss. Daarbij bevindt zich de
platinadraad in een met lucht gevulden glazen bol, waaraan
een buis is bevestigd; een verplaatsbare vloeistofkolom in deze
laatste dient tot afsluiting. De door een ontlading in den draad
ontwikkelde warmte wordt aan de lucht meegedeeld en veroorzaakt een plotselinge uitzetting; uit de grootte daarvan kan
men afleiden hoeveel calorieën zijn ontwikkeld.
Wij merken hierbij op dat men, ten einde uit het door de
formule (13) (§ 446) in ergen bepaalde arbeidsvermogen de ge:
heele hoeveelheid warmte te vinden, die ontwikkeld kan worden, moet bedenken dat 419 X 105 ergen aan één calorie beantwoorden (§ 142). Men zal vinden dat de energie van een
leidsche flesch met een capaciteit van 10000 [800], die geladen is tot een potentiaalverschil = 30 [106] - een verschil
dat beantwoordt aan een slagwijdte, tusschen evenwijdige pla·
ten, van bijna 1 cm - gelijk staat met ruim 0,1 calorie.
Met krachtige ontladingen kan men metaaldraden doen smelten en zelfs vervluchtigen, terwijl door een vonk brandbare
stoffen kunnen worden ontstoken.
Uit het in §446 gezegde blijkt dat het arbeidsvermogen van een geladen condensator evenredig is met de tweede macht van de lading.
Men kan dat tot op zekere hoogte op de proef stellen door de hoeveelheid electriciteit die men aan een batterij van Leidsche flesschen toevoert,
met behulp van een maatflesch te meten en dan de batterij door een
luchtthermometer te ontladen. De uitslag van dezen laatsten is vrij wel
evenredig met de tweede macht van het aantal vonken; hij zou dat volkomen zijn, wanneer steeds een zelfde deel van het geheele arbeidsvermogen als warmte in den luchtthermometer te voorschijn kwam.

In het bijzonder verdient nog de volgende proef de aandacht. Men laadt een batterij van Leidsche flesschen A en
meet met den luchtthermometer de warmteontwikkeling bij
de ontlading. Vervolgens geeft men aan de batterij een even
groote lading als zooeven, brengt dan de bekleedselen met die

349
van een aanvankel\ik ongeladen batterij B in gemeenschap,
zoodat de lading zich over een grootere batterij verdeelt en
ontlaadt dan deze grootere batterij, uit .A en B bestaande,
door den luchtthermometer. De uitwerking is dan aanmerkelijk,
kle4.ner dan bij de eerste proef bet geval was.
Dit bewijst dat het arbeidsvermogen van de uit .A en B
samengestelde batter\j bij een bepaalde grootte van de lading
kleiner is dan dat van 4. alleen, zooals dan ook uit de formule (13) van § 446 volgt; immers, bij een bepaalde waarde
van e is V1 - V2 des te kleiner naarmate de capaciteit grooter is.
Dat men na de verdeeling van de lading een kleiner electrisch arbeidsvermogen had dan daarvoor, is trouwens in over·
eenstemming met de wet van het behoud van arbeidsvermo·
gen, want men kan de lading niet verdeelen zonder dat een
vonk overspringt en in het verbindende metaal een zekere
hoeveelheid warmte wordt ontwikkeld.
Dergel~jke proeven z\jn vooral van belang omdat zij doen
uitkomen dat electriciteit op zich. zelf geen arbeidsvermogen is.
Was dit het geval, dan moest aan een bepaalde boeveelheid
electriciteit, d. w. z. aan een bepaalde lading, ook steeds hetzelfde arbeidsvermogen beantwoorden, evenals een gegev~n
hoeveelheid warmte een daaraan evenredig arbeidsvermogen
vertegenwoordigt.
§ 481. Kringloopen der electriciteit. Een onsamendrukbare
vloeistóf kan nooit in een deel van de· ruimte die hij inneemt,
worden opeengehoopt, maar. kan wel in gesloten kringen worden rondgevoerd. In de theorie die de electr.iciteit als een
dergelijke vloeistof beschouwt, staat hetzelMe beginsel, wat de
~leGtriciteitsbeweging betreft, op den voorgrond. Maar ook
wanneer men dit beeld van de electrische vloeistof laat varen,
en zich van de theorie van MAXWELL in haar algemeenen
vorm, of van de theorie der electronen bedient, moet men;
Dm met de verschijnselen in overeenstemming te blijven, aan
deze grondstelling vasthouden. Nooit kan 1 op welke wijze dan
ook (verg. § § 470 en 471), electriciteit aan een deel der ruimte
worden toegevoerd, zonder dat evenveel die ruimte verlaat,
waarbU wij bedenken dat beweging van positieve electriciteit
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naar de eene zijde op hetzelfde neerkomt als beweging van
negatieve naar de andere.
a. Dat bij het laden van den in Fig. 382 voorgestelden condensator door middel van de in § 442 onderstelde electromotorische krachten, de electridteit in een kring rondloopt, ziet
mon in als men bedenkt dat, terwijl door den draad positieve
electriciteit aan de plaat .A wordt toegevoerd, in het dieleetricum een verplaatsingsstroom naar rechts bestaat.
Staat in den weg D een electriseermachine, dan wordt de
kring gesloten door den weg of de wegen, waarlangs in die
machine de electriciteit van de negatieve naar de positieve
pool gaat. Bij de electriseermachine van WrMSHURST bestaan
twee dergelijke wegen, die men gemakkelijk kan aangeven.
Wij merken daarbij op dat langs sommige deelen van die
wegen een convectiestroom bestaat, W"<- t wij door het teeken
(c) zullen aanduiden. Er is nl. convectie waar de bladtinbekleedselen van de bewegelijke schijven een positieve of negatieve lading hebben. Wij weten reeds (§ 471) dat een beweging van negatief geladen voorwerpen naar rechts als een
stroom moet beschouwd worden, die naar het gewone spraakgebruik, waaraan wij ons zullen houden, naar links gericht is.
De eene weg is nu (Fig. 406) van .A naar 0 (c), door de
metaalstaaf van 0 naar F en dan van hier naar D (c); de
andere van .A1 naar g (c), van E' naar B' en van dit punt
naar D1 (c). Bij beide wegen moet men nog voegen de lucht
tusschen de spitsen van .A, .A', D, D' en de' schijven, door
welke lucht heen het vroeger besproken uitstroomen plaats
heeft.
b. Voert men áan een conductor een zekere hoeveelheid
electriciteit uit de aarde toe - stel, met behulp van een electriseermachine waarvan één pool met den grond verbonden
is - dan wordt evenveel electriciteit door elk oppervlak dat
den geleider omringt naar de buitenzijde verschoven. Evenveel
dringt ook de wanden van het vertrek binnen en stroomt
eindelijk door deze naar de aarde terug.
c. Dat ook bij de ontlading van een condensator een kringloop van de electriciteit plaats heeft, behoeft nu nauwelijks
vermeld te worden. Worden de bekleedselen door een sluit-
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draad verbonden, dan drijft de dielectrische veerkracht de
eerst in het dielectricum verschoven electriciteit naar het bekleedsel terug, dat positief geladen was. Van hier gaat evenveel electriciteit door den sluitdraad naar het andere bekleedsel.
cl. Iets dergelijks geldt in alle gevallen van ontlading. Springt
b.v. in het geval van Fig. 393 (blz. 306) een vonk langs de
lijn a over, dan keert langs al de andere krachtlijnen electriciteit naar de z\jde van B terug. Ook hierbij loopt de electriciteit in tal van kringen rond.
§ 482. Potentiaalverschil bij de aanraking van twee metalen.
Als men twee stukken van verschillende metalen met elkaar in
aanraking brengt, wordt door de aanrakingsplaats de electriciteit
van het eene metaal naar het andere gedreven, tot dat het eene
een bepaalde negatieve en het andere een positieve lading heeft
gekregen. Dit verschijnsel werd in 1797 door den Italiaansehen

natuurkundige VoLTA ontdekt. Zijn proeven, zoowel als die
van latere onderzoekers, hebben doen zien dat de hoeveelheid
electriciteit die aan de contactplaats overgaat, van verschillende
omstandigheden, nl. van '/Jorm, grootte en relatieven stand der
lichamen afhangt, maar dat bij een zelfde paar metalen het
potentiaalverschil dat zij verkrijgen, een standvastige waarde heeft,
zoolang men bij dezelfde temperatnur werkt.

Daar dit vers.chil vrij klein is, moet men het bij de proefneming vergrooten, wat op de volgende wijze mogelijk is.
Een zinkplaat Z en een koperplaat K (Fig. 407), die evenwijdig
aan elkaar zijn opgesteld en waarvan de afstand kan
worden gewijzigd, staan met de quadrantenparen Fig. 407 ·
van een electrometer in gemeenschap. Z\i worden,
terw(jl de afstand klein is, door een draad D, die uit
een van de twee metalen bestaat, verbonden. Verwijdert men dan, na dien draad weggenomen te
hebben, de platen van elkaar, dan neemt men een
f(
afw~jking van den electrometer waar, die aantoont
dat het zink een positieve en het koper een negatieve lading heeft gekregen. Deze ladingen zijn betrekkelijk groot, omdat de twee platen een condenRator vormden, die geladen werd tot het opgewekte potentiaalverschil; bij het uiteenschuiven van de platen zijn de ladingen
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gebleven, maar is het potentiaalverschil vergroot (verg. § 449).
Bij den invloed dien onzuiverheden aan het oppervlak en
sporen van vocht bij deze proeven kunnen hebben, zullen wij ·
hier niet stilstaan; genoeg zij de opmerking dat het zeer
moeilijk is, het ware potentiaalverschil tusschen twee zuivere
metalen te meten.
Van belang is het op te merken dat in den evenwichtstoe·

stand in het binnenste van elk metaal tot op zeer kleinen afstand
van het gren81Jlak de potentiaal overal dezelfde waarde heeft, en
dat dus de overgang van de waarde in het eene metaal tot die
in het andere plaats heeft in een "grenslaag", waarvan de dikte
een zeer klein ondf;rdeel van een -millimeter is, zoodat men van
een plotseZingen "sprong" kan spreken. Daaruit volgt dat de
oorzaken diP. de el{3ctriciteit van de eene stof naar de andere
drijven, totdat hij door het opgewekte potentiaalverschil in dezelfde
mate wordt teruggedreven, in de onmiddellijke nabijheid van het
grensvlak moeten gezocht worden. Wat den aard van deze oorzaken betreft, ligt het voor de hand aan aantrekkende krachten te denken, die het eene metaal meer dan het andere op
de electrische stof of op de bewegelijke electronen uitoefent.
Men kan b.v. van het potentiaalvèrschil tusschen zink en
koper rekenschap geven door zich voor te stellen dat de negatieve electrenen meer worden aangetrokken door het koper
dan door het zink. Intusschen w\jst de omstandigheid dat de
temperatuur van invloed is op de potentiaalverschillen, erop
dat ook de warmtebeweging in het spel is en het is dan ook
de mechanische warmtetheorie, waaraan men de afleiding te
danken heeft van de wetten die de waarneming voor het verschijnsel heeft doen kennen.
Ziehier deze wetten; daarbij is ondersteld dat de temperatuur overal dezelfde is.

a. Als twee metalen A en 0 (Fig. 408) met elkaar in verband
zijn gebracht door tusschenkomst van een
:Fig. 408.
derde metaal B, is het potentiaalverschil
11
c
A
tusschen die metalen even groot als wanneer .z;J elkaar rechtstreeks aanraken.
b. Eveneens zullen, wanneer een willekeurig aantal metalen
.A, B, 0, D, E op de in Fig. 409 aangegeven wijze zijn aaneen-
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geschakeld, de twee uiterste stukken A en E hetzelfde potentiaalverschil vertoonen al8 bij rechtstreeksch contact.
c. Bestaan bij een· dergelijke keten (Fig. 410) de uiterste stukFig. 409.

A.

B

C

Fig. 410.
D

E

ken A1 en A 2 uit hetzelfde metaal, dan zijn, ondanks de sprongen aan de contactplaatsen, in den evenwichtstoestand de potentialen van A 1 en A2 gelijk. Dit feit heeft, zooals ons nog nader
zal blijken, ten gevolge, dat bij verreweg de meeste verschijnselen die verder in dit boek besproken zullen worden, de oorzaken waardoor bij metalen een potentiaalverschil ontstaat,
zonder invloed zijn.
Een andere gevolgtrekking is deze, dat men nooit het potentiaalverschil van twee met .elkaar in aanraking ztinde
metalen kan aantoonen door, zonder verdere kunstgrepen, die
metalen met de quadrantanparen van den electrometer te
verbinden.· Men heeft dan nl. een rij van metalen gemaakt,
aan de uiteinden waarvan de quadrantanparen staan, en daar
deze beide van geelkoper zijn, moeten zij denzelfden potentiaal hebben.
§ 483. Potentiaalverschil bij de aanraking van vaste en
vloeibare geleiders. Plaatst men in een glazen vat V (Fig. 411),
dat verdund zwavelzuur bevat - b.v. 1 deel
F1g. 4H.
zwavelzuur op 10 deelen water - een plaat of
K z
staaf K van koper, en op eenigen afstand daarvan een stuk zink Z, en verbindt men de uit
de vloeistof stekende uiteinden der metalen met
de quadrantenparen van een electrometer, dan
vertoont dit instrument een uitslag. De richting V
daarvan bewijst dat het quadrantenpaar dat met
het koper verbonden is, een hoogeren potentiaal

heeft dan het andere.
Men heeft bij deze proef te doen met de opeenvolging van
geleiders, die schematisch in Fig. 412 is aangegeven, waar S
het zwavelzuur voorstelt en M, M het geelkoper van de beide
quadrantenparen. Terwijl in het. binnenste van elken geleider,

La

~
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ook. in het zwavelzuur1 de potentiaal overal dezelfde waarde
heeft, maakt aan elk grensvlak zijn waarde een sprong, en het
potentiaalverschil dat men
Fig. 412.
waarneemt is niet anders
.111
z
dan de algebraïsch(; som
van deze sprongen, elk met
het behoorlijke teeken genomen. Is nl. Vk de potentiaal in het
koper, V. die in het zwavelzuur, stellen wij het verschil
Vk- V, door (k, s) voor, en hechten wij aan de teekens (m, k),
(s, z), (z, m) een dergelUke beteekenis, dan is het waargenomen
potentiaal verschil
(m,

k)

+ (k, s) + (s, z) + (z, m).

.

.

.

.

(32)

Een of meer termen in deze som kunnen negatief zijn en
wanneer S door een metaal werd vervangen zouden de termen elkaar geheel opheffen (§ 482, c). Nu het zwavelzuur deel
van de reeks uitmaakt, is dat niet meer het geval; de uitdrukking (32) heeft een positieve waardè. Uit het in de vorige
§ gezegde kan men afleiden dat het potentiaalverschil tusschen
de uiteinden van de reeks even groot zou blij;ven, wanneer men
in Fig. 412 M, M door twee stukken van een zelfde metaal, welk
dan ook, verving, dus b.v. wanneer men aan de uiteinden
van K en Z in Fig. 411 twee stukken koper had bevestigd.
§ 484. Galvanische elementen. De besproken toestel en
andere dergelijke die uit vaste en vloeibare geleiders kunnen
worden opgebouwd, en eveneens de eigenschap hebben, dat
zij aan twee stukken van hetzelfde metaal een potentiaalverschil geven, worden galvanische elementen of cellen, ook wel
eenvoudig elementen genoemd. Zij bestaan in groote verschei·
denheid, daar als vaste lichamen alle metalen en ook andere
geleiders, zooals b.v. gaskool, kunnen worden gebezigd, en als
vloeistoffen al diegene, die het scheikundige karakter van zurent
basen of zouten hebben. In den regel leveren een tweetal verschillende metalen of zelfs een paar stukken van een zelfde metaalt
die zich in verschillende toestanden bevinden, in een zuur of een
zoutoplossing geplaatst, een galvanisch element op . .
Het beschrèven element werd reeds door VourA gébezigd
en wordt naar hem genoemd.
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Men kan daarin het koper vervangen door gaskool of elken
vasten geleider die niet door het zwavelzuur wordt aangetast.
BuNSEN heeft een element samengesteld uit zink en kool, geplaatst in verdund zwavelr.uur dat vermengd is met een oplossing van kaliumbichromaat.
In het element van LECLANCHÉ staan zink en kool in een
oplossing van salmiak; de kool is in dit element omringd door
een bruinsteenmassa die met de salmiakoplossing is domtrokken. Is deze oplossing geheel in een geleiachtige massa opgenomen, die de ruimte tusschen de vaste geleiders vult, dan
heeft men een zoogenaamd droog element.
In vele elènienten heeft men niet één, maar twee vloeistoffen. Deze moeten zich slechts langzaam met elkaar vermengen
en toch met elkaar in aanraking zijn. Men voldoet aan deze
voorwaarde door tusschen de vloeistoffen een wand van poreus
aardewerk, perkamentpapier of iets dergelijks te brengen, of
wel door tusschen de bekers waarin zich de vloeistoffen bevinden, een met een der vochten gevulde, niet te wijde
U-vormige verbindingsbuis aan te brengen, die met de naar
beneden gekeerde beenen in de vloeistoffen staat. In elk geval
staat één vaste geleider in de eene vloeistof, en een tweede
in de andere. Men ·ziet dat ook hier de verschillende geleiders
op een dergelijke wijze als in het schema van Fig. 412 in
een rij op elkaar volgen, nl. eerst de eerste vaste geleider,
dan de eerste vloeistof, vervolgens de tweede, en eindelijk de
tweede vaste geleider. Daar ook tusschen twee vloeistoffen die
elkaar aanraken een potentiaalverschil bestaat, zal het contact
van de vloeistoffen mde van invloed zijn op het potentiaalverschil dat men met het element kan krijgen.
Elementen met twee vloeistoffen, die dikwijls gebruikt worden, zijn die van DANIELL en BuNSEN.
In het element van DANIELL staat zink in verdund zwavelzuur of in een oplossing van zinksulfaat, en koper in een
verzadigde oplossing van kopersulfaat. In het element van
BuNSEN vindt men zink in verdund zwavelzuur en gaskool in
sterk salpeterzuur.
§ 485. Electromotorische kracht van een element. De buiten de vloeistof reikende deelen der vaste geleiders van een
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element worden de polen genoemd. W~i zullen onderstellen
dat aan elk daarvan een stuk koper bevestigd is, en wanneer
er van den potentiaal van de pool gesproken Y'v:ordt, altijd den
potentiaal van tlat stuk koper bedoelen. De pool waarvan de
potentiaal het hoogst is, heet de positieve, de andere de nega·
tieve pool.
In al de opgenoemde elementen is het zink de negatieve pool.
De oorzaken die in het element de electriciteit van de negatieve naar de positieve pool drijven, worden samengevat onder
den naam electramotorische kracht, die wij reeds in § 442 hebben ingevoerd. Evenals nu, zooals ons iri § 445 bleek, de electramotorische kracht in den verbindingsdraad D van Fig. 382
met een bepaald potentiaalverschil tusschen de met de uitein
den verbonden geleiders evenwicht kan maken, zal ook de
electramotorische kracht van het element zoolang electriciteit
van de negatieve naar de positieve pool drUven tot een potentiaalverschil van bepaalde grootte tusschen de polen bereikt
is. Daarom kan als maat voor de electramotorische kracht het

potentiaalverschil dienen, dat de polen in den evenwichtstoestand
vertoonen; kortheidshalve zeggen wij dat dit verschil gelijk is
aan de electramotorische kracht.
Voor het potentiaalverschil tusschen de polen van een element wordt dikwijls de naam spanning gebruikt.
Om de electramotorische krachten van twee elementen te
vergelijken, is het voldoende eerst van het eene en dan van
het andere de polen met de quadrantenparen van een electrometer te verbinden en den uitslag van het instrument
waar te nemen. De electramotorische krachten zijn evenredig
met de uitslagen in de twee gevallen. Op deze w\jze blijkt
b.v. de electramotorische kracht van het laatstgenoemde element
van BuNSEN ongeveer 1,7 maal zoo groot te zijn als die van
f _n element van DANIELL.
Het potentiaalverschil tusschen de polen kan bij elk element
op een dergelijke wijze word(;Jn opgebouwd als de uitdrukking
(32) van § 483. Daar nu de potentiaalsprong aan het grensvlak
van twee geleiders altijd onafhankelijk is van hun gedaante
en grootte, zal de electramotorische kracht van een element uit-

sluitend bepaald worden door den aard van de daarin aan-
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wezige geleiders. De afmetingen doen in dit opzicht niet ter zake.
Het verdient nog vermelding dat er elementen (normaalelementen) zijn, die, zorgvuldig en naar bepaalde voorschriften
samengesteld, een bepaald standvastig potentiaalverschil tusschen de polen vertoonen, zoodat zij als standaarden voor
electromotorische kracht kunnen dienen. In het element van
CLARK bestaat de negatieve pool uit zink-amalgama, de positieve pool uit kwik; de vloeistof uit een oplossing van zinksulfaat. De oppervlakte van het kwik is met een laag (vast)
mereurosulfaat bedekt, dat met de zinksulfaatoplossing doortrokken is. Platinadraden reiken uit het kwik en het zinkamalgama naar buiten. Het element van WESTON onderscheidt
zich van dat van CLARK hierdoor dat het zink-amalgama en
het zinksulfaat door cadmium-amalgama en cadmiumsulfaat
zijn vervangen.
Aangaande de oorzaken van de potentiaalverschillen kan
men zeggen dat, wanneer ook bij de aanraking van een metaal
en een vloeistof of van twee vloeistoffen alleen dezelfde oorzaken in het spel waren als bij het contad van twee metalen, bij
elke reeks geleiders het in§ 482, c meegedeelde waar moest zijn.
G~en element kon dan een electromotorische kracht vertoonen.
Men moet derhalve aannemen dat bij vloeistoffen nog krachten van anderen aard werkzaam zijn. Eenig denkbeeld daaromtrent zullen wij in het volgende hoofdstuk krijgen; nu
merken wij nog öp dat deze krachten alleen het tusschen de
polen van een element bestaande potentiaalverschil teweegbrengen, daar de krachten van den eerstgenoemden aard·
elkaar, wat het potentiaalverschil betreft, opheffen.
§ 486. Verbinding van voorwerpen achter en naast elkaar.
Bij proeven over eiectrische verschUnselen komen vele malen
voorwerpen of toestellen voor (b.v. electriseermachines, elementen, geleiddraden, GErssLERsche buizen), die elk twee eindpunten hebben. Bij electriseermachines en elementen worden
deze de polen genoemd, terwijl men veelal van electroden
spreekt bij toestellen waardoor de electriciteit door uitwendige
oorzaken heen gedreven wordt, zoo dat hij er aan het eene
eindpunt in en aan het andere uitkomt. De electrode aan
welke de electriciteit den toestel binnentreedt, wordt de posi-
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tieve of de anode, de andere de negatieve electrode of de kathode
genoemd.
Men kan nu twee of meer voorwerpen zoo verbinden, dat
het beginpunt van het tweede in verband staat met het eindpunt van het eerste, het beginpunt van het derde met het eindpunt van het tweede, en zoo vervolgens. Men zegt dan dat
de voorwerpen achter elkaar verbonden of in serie geschakeld
zijn. Zij vormen een onvertakte keten, welke een bewegelijk
punt slechts doorloopen kan, wanneer het eerst door het eerste
voorwerp gaat, dan rloor het tweede, enz. Worden daarentegen
de beginpunten van eenige voorwerpen met elkaar vereenigd,
en eveneens de eindpunten, en gaat dan van elk der vereenigingspunten één weg naar buiten, dan krijgt men een vertakte
keten, in welke men zegt dat de voorwerpen naast elkaar of
parallel geschakeld staan. Een bewegelijk punt, dat, van buiten komende, het gemeenschappelijk beginpunt bereikt, kan
dan of door het eerste voorwerp, of door het tweede, enz. het
eindpunt bereiken. In een gewone batterij van Leidsche flesschen staan deze naast elkaar, in een cascade-batterij achter
elkaar.
Niet alleen b~j proeven over de electriciteit, maar ook in
andere gevallen kan men deze benamingen bezigen. De twee
buizen B en C van Fig. 206 (§ 213) staan naast elkaar.
§ 487. Verbimlingen van galvanische elementen. Om in
te zien hoe het met de waarden van den potentiaal gesteld
is, wanneer een aantal elementen tot een zoogenaamde batterij
. worden verbonden, moet men het volgende in het oog houden.
Door de krachten aan de aanrakingsplaatsen van verschillende
stoffen worden de potentiaalsprongen, dus ook het potentiaalverschil tusschen de polen, bepaald, maar zonder dat de even-

wiehtstoestand verstoord wordt, kan men alle in het element voorkomende potentiàlen met eenzelfde bedrag vergrooten of verkleinen.
Welke waarde de potentialen hebben hangt van omstandigheden af. Is de electramotorische kracht E, en is de negatieve
pool met de aarde verbonden, dan is de potentiaal van de
positieve pool+ E, terw\jl de potentialen - Een 0 zijn, wanneer de positieve pool is "afgeleid". Staan de polen geen van
beide met de aarde in verband, dan kp.nnen andere waarden
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voorkomen. Er kan b.v. een verhooging van alle potentialen
plaats hebben, wanneer van buiten t}leetrieiteit aan het element
wordt toegevoerd. De geleiders die hierin voorkomen hebben
nl. aan hun vrije oppervlakte, d.w.z. aan het deel van het
oppervlak dat met de lucht in aanraking is, zekere, zij het
dan ook zwakke electrische ladingen. De potentialen kunnen
nu verhoogd worden als die ladingen worden gewijzigd, de
positieve vergroot en de negatieve
Fig. 413.
verkleind, en dit is mogelijk, wanneer
het element in z\jn geheel electriciteit
ontvangt. Het kan die krijgen van
een ander element, waarmee het verbonden wordt.
a. Fig. 413 stelt de verbinding van
elementen naast elkaar voor. Door de
kleine cirkels worden hier en in het
vervolg de positieve, door de groote
cirkels de negatieve polen aangegeven.
p
De positieve polen zijn in P en de
negatieve in N met elkaar verbonden.
Men kan P en N de polen van de batterij noemen, en wanneer de elementen van dezelfde soort zijn, dus dezelfde electramotorische kracht E hebben, is het potentiaalverschil tusschen N
en P, de maat voor de electramotorische kracht van de batterij,
eveneens E. Immers, wanneer eerst alleen de negatieve polen
verbonden zijn, en dus alle een zelfden potentiaal V hebben,
zullen de positieve polen wegens de eigenschappen der elementen alle een potentiaal V+ E hebben, en daaraan verandert niets, wanneer vervolgens ook deze polen met elkaar
in gemeenschap worden gesteld.
b. Bij de verbinding achter elkaar is het, zoo het tegendeel
niet vermeld wordt, de
Fig. 414.
bedoeling dat zooals
Q_(():j ~0~~
Fig: ~14 doet ~ien, de
~
pos1tuwe pool van het ~ Ü
eerste element verbon- N
den wordt met de negatieve pool van het tweede, de positieve pool daarvan met de

0
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negatieve van het derde element, en zoo vervolgens. De
positieve pool P van het laatste en de negatieve pool N van
het eerste element zijn dan de polen van de batterU ; hun
potentiaalverschil, dus de electramotorische kracht van de batterij,
is gelijk aan de som van de electramotorisChe krachten der
elementen.
c. Worden twee· elementen zoo achter elkaar geplaatst, dat gelijknamige polen verbonden zijn, dan bestaat tusschen de twee
andere polen een potentiaalverschil, gelijk aan het verschil van
de electramotorische krachten.
Het gezegde kan door proeven met den electrometer worden
bevestigd.
§ 488. Grootte van het potentiaalverschil. Men kan met
een quadrantelectrameter potentiaalverschillen met elkaar vergelijken en dus, wanneer de electromotorische kracht van één
element als eenheid wordt aangenomen, die van andere elementen daarin uitdrukken. Op deze wijze worden somtijds
grootheden gemeten in een willekeurig gekozen eenheid. Een
beter denkbeeld van de waarde van een grootheid krijgt men
echter, als men een eenheid bezigt, die zoo eenvoudig mogelijk
met de eenheden van lengte, massa en tijd samenhangt. Men zegt
dan dat men de grootheid in "absolute maat" heeft bepaald.
Hoe men dit met potentialen kan doen bleek ons reeds vroeger (§ 461, a).
Door een groot aantal elementen van DANIELL achter elkaar
te plaatsen en de polen van de aldus gevormde batter\i met
de platen van een absoluten electrometer te verbinden, heeft
men voor de electromotorische kracht van een element van
DANIELL, uitgedrukt in de in § 448 ingevoerde potentiaaleenheid, gevonden: 0,0010 [0,0036].
Daar het potentiaalverschil tusschen de polen van een electriseermachine gemakkelijk tot 30 [100] kan worden opgevoerd, ziet men welk een groot onderscheid er in dit opzicht tusschen zulk een werktuig en een galvanisch element
bestaat. Men zou duizenden elementen van DANIELL achtffr'
elkaar moeten plaatsen om potentiaalverschillen te krijgen, zor>als die menigmaal btj proeven over de wrijvingselectriciteit voorkomen.
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Ten gevolge van het geringe potentiaalverschil tusschen de
polen van een element is het niet mogelijk, door twee met de
polen verbonden geleiders tot elkaar te doen naderen een electrische vonk te doen ontstaan.
~ 4:89. Laden van een condensator door middel van een
galvanisch element. V'-erbindt men de polen van een element
met de bekleedselen van een condensator, dan wordt deze op de
gewone wijze geladen, d.w.z. een zekere hoeveelheid electriciteit stroomt van de positieve pool naar het eene bekleedselt
evenveel electriciteit gaat van het. andere bekleedsel naar de
negatieve pool, terwijl een aan de genoemde hoeveelheid beantwoordende dielectrische verplaatsing in de isoleerende laag
ontstaat. Men kan zeggen dat hierbij de in het element werkende oorzaken die de electriciteit voortdrijven, de rol spelen
van de electromotorische krachten die wij in § 442 in den
draad D van Fig. 382 onderstelden.
Dat de condensator werkelijk geladen is, kan men aantoonen door, nadat de verbinding met het element is opgeheven,
de bekleedselen met de quadrantanparen van een electrometer
te verbinden, of wel door een verschijnsel dat in het volgende
hoofdstuk zal worden besproken. Een vonk kan men door de
ontlading van den condensator niet krijgen; daartoe is het
potentiaalverschil te gering.
Met dit verschil aan den eenen en met de capaciteit aan
den anderen kant is de lading van elk bekleedsel evenredig.
Zal dus de lading niet veel kleiner zijn dan die, welke een
Leidsche flesch van een el"ectriseermachine kan ontvangen,
dan moet de capaciteit zeer groot zijn (§ 460, {).

VIJFTIENDE HOOFDSTUK.

ELECTRISCHE STROOMEN.

§ 490. Aanhoudende electrische stroomeo. Bij de opzette-

lijke beschouwing van de beweging der electriciteit doen wij
het best met die gevallen te beginnen, waarin een geleiddraad
onophoudelijk op dezelfde wijze door een stroom wordt doorloopen. Om dit te verwezenlijken moet men voortdurend electriciteit aan het eene einde toevoeren en aan het andere einde
onttrekken. Men kan daartoe de uiteinden met de polen van
·electriseermachine of een galvanisch element verbinden.
Een blijvende electrische stroom kan vergeleken worden met de
vloeistofbeweging die in een nauwe buis bestaat als men tusschen
de uiteinden een standvastig drukverschil onderhoudt. Met dit
laatste komt het potentiaalverschil tusschen de uiteinden van den
geleiddraad overeen, een verschil, dat men met een quadrant€lectrometer kan aantoonen. Wanneer men op de in Fig. 415
aangegeven wijze de polen
Fig. 415·
van een element E door
een "sluitdraad" D vereenigt, en bovendien in
verband brengt met de
quadrantenparen van een
electrometer O, vertoont
deze een blijvenden uitslag, die echter, om een reden die later zal besproken worden,
kleiner is dan de uitslag dien men krUgt, als de draad D
~ordt weggelaten.
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Terwijl bij deze proef in den draad D een blijvende stroom
bestaat, hebhen in de verbindingadraden tusschen E en 0
slechts kortstondige stroomen geloopen, waardoor de quadrantanparen hun lading hebben gekregen.
Onder het sluiten van een stroom verstaat men het aan·
brengen van een geleidend verband, zoodat de stroom kan
beginnen, onder het openen of ver..brekcn het wegnemen van
zulk een verband. Stroomsluiters of stroomverbrekers (inter-ruptoren) zijn toestellen waarmee men naar willekeur een stroom
kan sluiten of openen; stroomwisselaars (commutatoren) dienen
om een stroom in een of ander toestel van richting te doen
veranderen. De inrichting van al deze instrumente n leert men
het best door het gebruik kennen.
§ 491. Electromagnetische werking van een stroom. De
werking van een electrischen stroom op magneetpolen, die
OERSTED in 1820 ontdekte, moet al aanstonds besproken worden wegens de veelvuldige toepassing daarvan in de instrumenten die dienen om stroomen te meten.
Zij (Fig. 416) Z N een in een horizontaal vlak draaibare
magneetnaald en A B een
Fig. 416.
lange rechte geleiddraad,
boven de naald in de .::..:A=-------- - -.-------- --.=:11
--1------- N'
richting van den magne--_-_-..~5}1
JP_-_
tischen meridiaan gehouden. Zoodra die geleider
<!oor een stroom doorloopen wordt, neemt de naald een anderen stand, b.v. Z'N' aan. Iets dergelUks heeft plaats, wanneer
men den draad onder den magneet aanbrengt of hem verticaal
tegenover een der polen opstelt.
Bij deze proeven worden de polen van de naald niet door
den stroomgeleider aangetrokken of afgestooten; in het geval
van Fig. 416 ziet men aanstonds dat elke pool een kracht
ondervindt buiten het vlak, door de pool en AB gaande. Nader
onderzoek heeft geleerd dat de kracht loodrecht op dat vlak
staat. De richting van de werking wordt verder bepaald door
den volgenden regel :
Verbeeldt men zich zoo langs den stroomgeleider geplaatst te
zijn, dat de stroom bij de voeten intreedt en het gezicht naar de
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pool gekeerd is, dan is de kracht naar de linkerzijde gericht, als
men met een noordpool te cloen heeft.
Een zuidpool ondervindt altijd een tegengestelde kracht als een
noordpool onder dezèlfde omstandigheden. Verder ligt in den
reg~l opgesloten, dat bij omkeering van den stroom de
kracht
op een magneetpool de tegengestelde richting aanneemt.
Om de electramagnetische werking aan te geven voor een
stroom die in een geleiddraad van willekeurigen vorm loopt,
kan men dezen in oneindig kleine deelen (stroomelementen)
verdeelen, die als recht kunnen worden beschouwd. Uit de
waarnemingen heeft men nl. afgeleid, welke kracht de stroom
in een enkel stroomelement a b (Fig. 417) uitoefent op een
magneetpool die een,willekeurigen stand
Fig. 417.
heeft. Die kracht staat loodrecht op het
vlak dat door cle magneetpool en a b
'
!
wordt gebracht, en door den reeds mee'
gedeelden regel wordt bepaald, naar
welke zijde van dat vlak hij gericht is.
Vercler is de . kracht onder overigens gelijke omstandigheden evenredig met de
sterkte van de magneetpool (§ 191) en met
de lengte van het stroomelement. Hij i8
bovendien e·venredig met den sinus van
den hoek dien het element maakt met de
lijn welke het midden 0 daarvan met de magneetpool verbindt.
De kracht is dus het grootst als die hoek recht is. D. w. z.,
wanne er 0 P loodrecht en 0 P' scheef op a b staat, en 0 P = 0 P'
is, ondervindt een magneetpool in P een sterker e werking
dan een even sterke pool in P'. Ligt de pool ergens in het
verlengde L van a b, dan is de kracht 0. Bij verplaatsing van
de pool langs een willekeurige, uit 0 getrokken rechte lijn verandert de kracht omgekeerd evenreelig met het vierkant van den
afstand tot 0.
De overgang van een stroomelement tot een geleiddraad
van eindige lengte is gemakkelijk wanne er deze tot een cirkel gebogen is (Fig. 418) en de magneetpool waarop men de
werking zoekt, in het middelpunt P geplaatst is. De lijn die
het middeiJ van een element a b met de pool verbindt, staat
I

I

I
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dan loodrecht op het element, en elementen van gelijke lengte
oefenen gelijke krachten op de pool uit. Bovendien hebben al
die krachten dezelfde riChting; bij de door de pijl aangegeven
stroomrichting zijn zU loodrecht op het
Fig. 418.
vlak van den cirkel, en wel, als P een
.N
noordpool is, naar achteren gekeerd.
Hieruit volgt dat ook de kracht die
door àen stroom in een cirkelboog M N M
\'t
van willekeurige lengte 8 wordt uitge·
oefend, diezelfde richting heeft en dat
hij evenredig met de lengte 8 is. V erder is hij omgekeerd evenredig met de
tweede macht van den straal r An met de sterkte van de
magneetpool in P.
Wegens deze laatste omstandigheid is het voldoende, de
kracht die op een noordpool van de sterkte .1 werkt (§ 191),
te kennen.
§ 492. Eenheid van stroomsterkte. Uitdrukking voor de
magnetische werking van een stroomelement. Wij vestigen
nu de aandacht op de hoeveelheid electriciteit die per tijdseenheid gaat door een doorsnede van een geleiddraad die door
een aanhoudenden electrischen stroom wordt doorloopen. Bedient men zich van de theorie der electrische vloeistof, zoodat
de strooming van de electriciteit in den draad vergelijkbaar
is met beweging van water door een buis, dan heeft men
hierbij eenvoudig te denken aan de hoeveelheid vloeistof die
per seconde door een doorsnede vloeit. In de electronentheorie
daarentegen moet men zUn aandacht vestigen op de ladingen
van al de electronen die door de doorsnede heen gaaL. Bewegen zich b.v. in den draad van Fig. 4:16 negatieve electfonen naar links en is de gezamenlijke lading van de deeltjes
die de beschouwde doorsnede in zekeren tijd passeeren,- 1000,
dan zeggen wij dat "een hoeveelheid electriciteit" 1000 naar
rechts is doorgestroomd. Hadden wij met een geleider te doen .
waarin zich zoowel positieve als negatieve deeltjes bewegen,
dan zouden wij, als e de gezamenlijke lading is van de positieve deeltjes· die naar den eenen kant door een doorsnede
gaan, en - e' die van de negatieve electronen die naar den

~)
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anderen kant verplaatst worden, voor de doorgestroomde electriciteitshoeveelheid schrijven

e + e'.
Men heeft uit de waarnemingen afgeleid (§ 506) dat de

werking door een electriseken stroom op een magneetpool uitgeoefend, evenredig is met de hoeveelheid electriciteit die per seconde
door een doorsnede gaat. Wanneer wij, zooals voor de hand
ligt, deze hoeveelheid als maat voor de sterkte of intensiteit van
den stroom beschouwen, kunnen wij dus zeggen dat de magnetische werking evenredig met de stroomsterkte is.
Men zou nu hoeveelheden electriciteit kunnen blij ven uitdrukken in de eenheid die wij in het vorige hoofdstuk hebben
ipgevoerd, en aan een stroom de sterkte 1 kunnen toekennen
wanneer per seconde juist deze eenheid electriciteit door een
doorsnede vloeit. Bestond zulk een stroom in den cirkel van
Fig. 418, was de straal van dien cirkel 1 cm en had ook de
boog M N die lengte, dan zou de electriciteitsbeweging in
dien boog op een eenheidspool in het middelpunt P een kracht
van bepaalde grootte, stel van a dynes, uitoefenen. Daaruit
volgt, wegens de reeds besproken wUze waarop de werking
afhangt van de stroomsterkte, den straal van den cirkel en
de lengte van den boog M N, dat een stroom met de intensiteit i, loopende in een boog s van een cirkel waarvan de
straal r is, op een eenheidspool in het middelpunt een kracht
i s
a 2 . . . . . . . . . (1)
r
zou uitoefenen.
Men ziet gemakkelijk in dat de coêfficient in deze uitdrukking
door een anderen moet worden vervangen, wanneer men een andere eenheid van stroorp.sterkte kiest. Neemt men b.v. een eenheid, half zoo groot als de zooeven genoemde, dan wordt de kracht
door die eenheid uitgeoefend als de straal en de boog beide 1 cm
z\jn, t a en moet men dus ook in (1) t a in plaats van a schrijven.
Wegens het groote belang van de electromagnetische werkingen heeft men nu werkelijk een andere eenheid van stroomsterkte ingevoerd, en wel een eenheid dia juist aan deze werkingen ontleend is.
Men kent nl. aan een stroom de sterkte 1 toe, wanneer hij, i11,
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een cirkelboog met een lengte van 1 crn en een straal van 1 cm
loopende, op een eenheidspool in het middelpunt een kracht van
1
4 71" dyne [1 dyne] uitoefent. In plaats van (1) krtjgt men dan

4~ ~: [~:],

.

.

.

.

.

(2)

en hieruit volgt voor de werking van een enkel stroomelement
a b in Fig. 418, wanneer men de lengte daarvan door a- voorstelt,
1 i a411" r 2

[2r.2a-J .

_
_

Wij moeten nu nog bedenken dat het hier beschouwde·
element a b loodrecht staat op de lijn die het ll).idden ervan
met de magneetpool verbindt. Om de algeroeene formule voor
de werking van een stroomelement te vinden, moeten wij nog
met den sinus van den hoek dien het met de verbindingslijn
maakt, vermenigvuldigen. Voor de werking van het element
a b in Fig. 417 op een eenheidspoot in P' vinden wij dus:
wanneer a b = a-, 0 P' = r en L. L 0 P = 'P is,
= i a- sin2
H = _I_ i a- sin 'P
r
r2
471"
De in deze formule uitgedrukte regel is de wet van BroT
en SAVART.

[H

'PJ

(3}

§ 493. Electrostatische en electromagnetische eenheden.

Ter onderscheiding zullen wij de eenheden die in het vorige
hoofdstuk werden ingevoerd en andere die daaruit worden afgeleid, electrastatische noemen ; de eenheid die wij eerst, toen
wij de uitdrukking (1) opstelden, voor den electrischen stroom
bezigden, is dus de electrastatische eenheid van stroomsterkte.
Daarentegen noemen wij de nieuwe eenheid die wij vervolgens hebben vastgesteld, de electramagnetische eenheid van
stroomsterkte en een overeenkomstige benaming passen wij
op andere daarbij passende eenheden toe. De hoeveelheid electriciteit die bij een stroom met de electramagnetische eenheid van
sterkte per seconde door een doorsnede vloeit, is de electramagnetische eenheid van electriciteitshoeveelheid. W\j zagen nu (§ 451, b)
dat, zoodra de eenheid van electriciteit gekozen is, elk potentiaalverschil door een bepaald getal wordt voorgesteld. Zoo zullen wij het potentiaalverschil tusschen twee punten in electromag-
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netische maat door het geüil voorstellen, dat den arbeid aangeeft, .
dien het ons kost om de electramagnetische electriciteitseenheid van
het eene punt naar het andere over te brengen. Het potentiaalverschil is dus juist de electromagnetische eenheid wanneer die
·arbeid 1 erg bedraagt.
Met de eenheid van potentiaalverschil is nu tevens die van
electromotorische kracht vastgesteld, daar wij een dergelijke
kracht door hetzelfde getal voorstellen als het potentiaalver.o
schil waarmee hij evenwicht kan maken.
Wij zullen ons in het vervolg steeds va:n electromagnetische
eenheden bedienen.
§ 494:. Magnetische velden. De werkingen die door electrische stroomen op magneetpolen worden uitgeoefend, schrijven
wij even als de electrische werkingen van het vorige hoofdstuk
aan een bijzonderen toestand van de middenstof toe, waarb~j
wij, als de beschouwde ruimte met lucht gevuld is, weer hoofdzakelijk aan den daarin aanwezigen aether moeten denken (verg.
§ § 379 en 4:4:8). Willen wij te kennen geven dat die bijzondere
toestand bestaat, dan spreken wij van een magnetisch veld.
Ook rondom een magneet vinden wij zulk een veld en het
ligt nu voor de hand, aan te nemen dat wanneer in zeker
punt op eenzelfde magneetpool een bepaalde kracht wordt
uitgeoefend, in één geval door een naburigen electrischen
stroom en in een ander geval door een magneet, dit hierdoor
komt, dat in de nabijheid van dat punt het medium in de
twee gevallen in denzelfden toestand verkeert. Wij zullen dit
denkbeeld bevestigd vinden, wanneer ons naderhand blijkt dat
ook andere werkingen in beide gevallen op dezelfde wijze
plaats hebben. Wij mogen dus alle magnetische velden, hoe
ook voortgebracht, als gelijksoortig beschouwen, al zullen wij
somt~jds het veld rondom een stroomgeleider ter onderscheiding een electramagnetisch veld noemen.
Een magnetisch veld moet wel onderscheiden worden van
een electrisch veld. Het een verraadt zich door de werking
op een magneetpool, het ander door de werking op een geladen lichaampje en wij moeten dus aan twee verschillende toestanden van de middenstof denken.
Menigmaal bestaat slechts een van deze toestanden; een
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conductor met standvastige electrische lading b.v. oefent geen
werking op een magneetpool, en omgekeerd een magneetstaaf
geen bijzondere werking op een klein geladen lichaampje uit.
Dat intusschen de twee toestanden gelijktijdig aanwezig kunnen zijn, dat m. a. w. een electrisch e:n een magnetisch veld op
elkaar gesuperrponeerd kunnen worden, ziet men in als men
bedenkt dat men de magneetstaaf een electrische lading kan
geven en dat bij al onze electrische proeven de geladen voorwerpen in het magnetisch veld der aarde geplaatst zijn.
Onder de magnetische kracht in een punt van het veld verstaat men de kracht die op een daar geplaatste noordpool met
de eenheid van sterkte zou worden uitgeoefend; uit deze kracht,
die wij steeds door H zullen voorstellen, kunnen wij de kracht

-op een willekeurige pool afleiden, daar de werking evenredig
met de poolsterkte is (§ 491) en de tegengestelde richting aanneemt, wanneer men een noordpool door een zuidpool vervangt.
De grootte van H noemen wij ook de sterkte van het veld.
Dat wij nu in elk veld krachtlijnen (magnetische krachtlijnen)
kunnen trekken, die in ieder punt de richting van de magnetische kracht aangeven, behoeven wij niet meer toe te lichten.
Evenmin dat wij (verg. § 451, d en Fig. 388) ook nu weer
buisvormige oppervlakken die krachtlijnen tot beschrijvende
lijnen hebben, kunnen construeeren en zoo de geheele ruimte
in krachtbuizen kunnen verdeelen. Wij zullen de doorsneden,
die wij loodrecht op de richting van de buis aanbrengen,
steeds oneindig klein onderstellen.
Kent men den loop van de krachtlijnen, dan heeft men tot
op zekere hoogte een beeld van het magnetische veld voor
-oogen. Intusschen is het nu veel moeilijker dan vroeger bij
de beschouwing van' electrische velden, toen wij Ons van de
theorie der electrische vloeistof konden bedienen, om ons van
den toestand der middenstof een geschikte voorstelling te
maken. Wij zullen daartoe dan ook geen poging doen. M.a.w.,
bij de bespreking van magnetische velden stellen wij ons op het
standpunt der theorie van MAXWELL in haar algeroeenen vorm.
§ 495. Eerste algemeene eigenschap van magnetische velden.
Zeer eenvoudig is het veld in de nabijheid van een enkele
magneetpool A (Fig. 419). Denkt men zich de tegengestelde
~n

~
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pool van den magneet waartoe A behoort, zeer ver verwijderd,
dan zijn de krachtlijnen K recht en de krachtbuizen kegelvormig. Twee doorsneden B en C van een buis zijn dus evenredig met de tweede machten van de afFig. 419.
standen A B en A C. Daar nu volgens de
wet van CouLOMB de magnetische kracht
omgekeerd evenredig met de tweede macht
K van den afstand tot de pool is, verandert
- langs een krachtbuis de veld8terkte omgekeerd
evenredig met de grootte van de doorsnede.
Deze stelling, die aan een eigenschap.
A
van de dielectrische verplaatsing (§ 451, d)
herinnert, vindt men in alle magnetische velden bevestigd.
Steeds wordt de veldsterkte des te kleiner naarmate de buizen zich verwijden, dus de krachtl\jnen
Fig. 420.
meer uiteenloopen. Dit wetende, ziet
H
men aan den loop van de krachtlijnen
in Fig. 171 (§ 192) onmiddellijk dat de
E
veldsterkte dicht bij de polen het grootst
s is. Daarentegen is in het homogene veld
van het aardmagnetisme, waarvan in
§ 193 gesproken werd, de veldsterkte
overal even groot ; hier is dan ook een
krachtbuis overal even wijd. De eigenschap gaat ook door voor het electrornagnetische veld, dat wU nu in eenige
bijzondere gevallen nader zullen be·
schouwen.
§ 496. Een oneindig lange rechte
~----1 f
stroomgeleider. De magnetische kracht
in een willekeurig punt P (Fig. 420)
F
staat loodrecht op het vlak, door dat
Q
punt en den stroomgeleider AB gebracht
Daaruit v0lgt dat de krachtlijnen cirkels
zijn, in vlakken loodrecht op den geleid·
draad en met de middelpunten daarin.
De krachtbuizen zijn dus ringvormig en
elke buis heeft overal dezelfde doorsnede, terwijl ook de veld-

t
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sterkte in elk punt van de buis even groot is, in overeenstem·
ming met den algernaenen regel van de vorige §.
Voor de grootte van de magnetische kracht vindt men,
wanneer men den afstand P 0 van het beschouwde punt tot
den geleiddraad door a voorstelt,

(4)
Ziehier hoe men deze formule uit de wet van BroT en SA VART kan afleiden.
Wij beschrijven in het vlak PA B om P als middelpunt en met den afstand
P C als straal een cirkel en trekken daarin een middellijn Q S, evenwijdig
aan AB. Verder verbinJen wij een willekeurig punt K van deq stroomgeleider met P, en laten uit het punt k, waar de verbindingslijn den cirkel snijdt,
een loodlijn k k' op Q S neer. Op deze wijze krijgen wij voor elk punt van
den geleider een .overeenkomstig" punt, zooals wij het zullen noemen, van
de middellijn Q S; het is duidelijk dat, wanneer het eerste punt den oneindigengeleider van beneden naar boven doorloopt, het laatste van Qnaar Sgaat.
Laat nu KL een willekeurig element van A B zijn, k' en l' de punten van
Q S die met de uiteinden daarvan overeenkomen, k n een lijntje evenwijdig
aan KL, en L. S P K = q>.
Wij met·ken op dat wij het element k l van den cirkel als een recht-lijntje
loodrecht op P k mogen beschouwen, en dat wij in den driehoek k n l.
L. n l k = 90° en L. k n l = q> mogen stellen. Dus is
2
· 2 q> -- k n. paK
- k n sm
· q>k' l' -- k l sm
2

•

. . . . (5)

Verder mogen wij in formule (3) onder r ook de lengte van de lijn verstaan, die niet het midden 0, maar een der uiteinden van a b (Fig. 417) met
het beschouwde punt verbindt, en onder q> den hoek dien deze lijn met de
richting van het stroomelement maakt.
Wij mogen dus voor de bijdrage die het element KL tot de gezochte
magnetische kracht oplevert, schrijven
i a . KL
i . KL sin <P
4 or • P K2 = 4 or • P Ka

[i .KLP K2

~in <P _ i a . KLJ

-

P K3

'

en voor de totale kt·acht
H- ia KL
-4or'i:.PK3

het teeken 'i:. wijst hier een som aan, waarvoor elk element van den geleiddraad een term oplevert.
Bedenken wij nu dat
PK
KL=kn.a
et•
komt
is, en nemen wij (5) in aanmerking, dan
k'l'
KL
P.l(3=ar·
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een ui.tk.Qmst die ook geldt wanneer het element beneden het punt C ligt.
KL
Voor de som de1· waarden van p K 3 , voor al de elementén van AB berekend,
vinden wij dus de som van al de ove1·eenkomstige elementen k''l', alle doo1·
a3 gedeeld, dus, daar die som gelijk is aan de middellijn Q S van den cit·kel~
2 a = ~. Dientengevolge gaat (6) over in vergelijking (4).
a3
a-•
Het verdient nog opmerking dat men de in (6) voo1·komende som ook gemakkelijk kan aangeven, wanneer men die slechts over een deel van de lijn
A B uitstrekt. Is dat deel het stuk DE, dan is
KL d'e'
1
!:PK3 =lï3=a2 (cos ,'5PE-cos SPD) . • . • . (7)
Eveneens heeft men voor het stuk FE
KL
f' e' 1
!: p K3 = (i3 = a 2 (cos SPE+ cos Q P F). . . . . (8)

In welke richting de krachtlijnen om den beschouwden
langen geleiddraad heen lo0pen, d. w. z. naar welken kant een
noordpool wordt gedreven, volgt uit den regel van ~ 491. Wij
kunnen dien echter ook door een anderen vervangen.
Wanneer een karketrekker in een zekere richting wordt
rondgedraaid gaat hij naar een bepaalden kant vooruit, en
wanneer hij andersom gedraaid wordt, verschuift hij .zich naar
den tegengestelden kant. Wij zullen zeggen dat de richtingen
van een wenteling en een versëhuiving die bij een kurketrekker gelijktijdig voorkomen, bij elkaar passen. Op deze wijze
past bij elke wenteling of rondgaande beweging in een of
ander vlak een bepaalde verschuiving 1oodrecht op dat vlak
en omgekeerd.
Dit eenmaal wetende zal men gemakkelijk inzien dat de
richting van den stroom in den beschouwden langen geleiddraad
en de richting van de krachtlijnen in de omringende ruimte bij
elkaar passen.
§ 497. Een gesloten Ylakke winding. Wij beschouwen in
de tweede plaats een gesloten kringvormigen
Fig. 421.
geleider S (Fig. 421), die in eeu plat vlak
ligt, iets dat wij, al wordt het niet vermeld,
B in het vervolg zullen onderstellen. Zal in
:J
s( } zulk een kring een stroom rondloopen, dan
moeten in den draad zelf electramotorische
c
krachten werken. Men kan intusschen het
geval van een gesloten winding ook ten naastebij verwezen-
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lijken op de in Fig. 422 aangegeven wijze. Liggen nl. de punten b en c zeer dicht bij elkaar, dan doorloopt de electriciteit?
die door den draad a wordt toegevoerd en door d wegstroomtt
op weinig na een gesloten kring S en men. kan
Fig. 422.
de electromagnetische werking van dezen kringstroom beschouwen, afgezien van de krachten
die van de draden a en d en van de geleiders
waarin de stroom verder loopt, uitgaan.
Men verbeelde zich nu (Fig. 421) een noordpool P ergens in het vlak van de winding, en
wel binnen deze laatste. Die pool ondervindt
van elk element van S een kracht loodrecht op het vlak der
teekening in dezelfde richting, nl., wanne~r de stroom de richting van de pijlen heeft, van den toeschouwer af. In deze
richting gaan dus\ de krachtlijnen door den kring heen; zij
worden door dezen omvat zooals een bundel staven door een ring
kan omvat worden, en wel past de richting van de door de winding gaande krachtlijnen bij de richting van den stroom in
den kring.
Heeft, zooals wij voortaan onderstellen, de winding een
eenvoudige gedaante met een middelpunt (cirkel, ellips, rechthoek), dan is de rechte lijn, door het middelpunt loodrecht
op het vlak der winding getrokken (de as van de winding),
in zijne volle uitgestrektheid een krachtlijn. Alle andere krachtlijnen zijn gekromd. Evenals bij een langen rechten geleiddraad
keert nl. iedere Machtlijn in ~ich zelf terug en loopt daarbij om
den draad heen, zoodat in Fig. 421 de magnetische kracht,
die .i n P naar achteren gericht is, in een punt P', in het vlak
van de winding, maar buiten deze laatste, naar voren gekeerd is. Dit volgt hieruit, dat volgens den regel van § 491
in Fig. 421 het deel AB van den stroom tusschen P en P'
op noordpolen in deze punten t egengestelde krachten uitoefent.
Wel werkt het deel B 0 A op P en P in dezelfde richtingt
maar P' ondervindt van het eerstgenoemde deel een grootere
kracht dan van B CA.
Men zou de gedaante van een krachtlijn krijgen, wanneer
men van een rechte staaf, loodrecht op het vlak door de winding gestoken, de uiteinden van de as af naar buiten omboog
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en in het vlak van den kring, maar buiten dezen laatsten,
weer vereenigde.
Fig. 423 doet den loop van de krachtlijnen K bij een cirkelvormigen stroomgeleider zien. Deze is ondersteld loodrecht
op het vlak van de teekening
Fig. 423.
te staan, zoodat a en c de uitp
einden van een middellijn zijn.
De kleine cirkeltjes bij die punten stellen de doorsneden van
den geleiddraad voor. Natuurlijk
hebben in elk vlak dat door de
as 0 P gaat , de krachtlijnen
denzelfden loop.
W\i merken bij deze figuur
nog op dat het veld in een kleine
ruimte nabij het middelpunt, nl.
in
een ruimte waarva.n de af0
metingen klein zijn in vergelijking
met den straal van de winding, bij benadering als homogeen
mag worden bescho·uwd. Over grootere uitgestrektheden is dat
volstrekt niet het geval. Gaat men b.v. langs de lijn MP
voort, dan neemt de veldsterkte af, iets dat samenhangt met
de omstandigheid, dat een van M uitgaande krachtbuis zich
naar de zijde van P meer en meer verwijdt.
De veldsterkte in het middelpunt vindt men onmiddellijk
uit de uitdrukking (2) van § 492, wanneer men voor den boog
M N in Fig. 418 den geheelen cirkelomtrek neemt en dus s
door 2 7f' ?' vervangt. De uitkomst is
(9)

Ook in een punt buiten het vlak van den cil·kel, maar op de as liggende,
kan men de veldsterkte gemakkelijk berekenen, Wij verbeelden ons b.v. bij
Fig. 418 een dergelijk punt Q vóór het vlak der teekening op een afstand
l van de punten van den cirkel. Den straal van dezen blijven wij 1' noemen
en wij stellen den hoek dien de uit Q naar een punt van den cirkel getrokken lijn met de as maakt, door cp voor, zoodat sin cp =

Tis.

Verdeelen wij nu den cirkel in oneindig kleine gelijke deelen, elk met de
lengte <T1 dan brengt elk daal'Van in Q een magnetische kracht
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4~~z2

[iz:]

teweeg. De vectoren die deze krachten voor·stellen, zijn gelijkmatig verdeeld
<~ver het oppervlak van een kegel met Q tot top en den halven tophoek
'90° - qJ. Daaruit ziet men dat hun resultante langs de as gericht is. De
grootte II daarvan wordt gevonden door elken vector op de as te projecteet·en en al <1e projecties Lij elkaar op te tellen. Men vindt dus de som
van al de uitdrukkingen
i~

4 ?I"

.

[2 Sin qJ

= 4ir~[3
?I"

<lf
i r2
H=2[3

[

Ï1'~]

ei~.

12 Sin qJ = T

.

r2J •·• • • • • •

2 '~~" i H=13

(10)

Voor de werking van een kringstroom van willekeurige gedaante op groote afstanden geldt een regel dien het van be•
lang is te kennen; de magnetische werking blijkt nl. des te
~rooter te zijn, naarmate het door de winding begrensde opp('Jfvlak een grootere uitgestrektheid heeft.
Men ziet dit b.v. voor het geval vau een cirkelvormige winding hieraan,
in formule (10) de tweede m11cht van den straal voorkomt.

{)at

Om deze stelling op te helderen, vergelijken wij vooreerst
de werking van de beide in Fig. 424 voorgestelde rechthoekige geleiders abc d en a' b' c' d'. Die
Fig. 424.
van den eersten is zeer klein, daar de
c"
b C' 7J draden a b en c d dicht bij elkaar liggen
en in tegengestelde richting door den
stroom doorloopen worden; de werkin.gen die van deze zijden van den rechthoek uitgaan, heffen elkaar bijna op,
terwijl de werking van b c en a d zeer
klein is omdat die zijden zoo kort zijn. a. d a' ~ d'
De resulteerende werking is bij den
tweeden rechthoek a' b' c' d' grooter, vooreerst, omdat hier de
werkingen die a' b' en c' d' tengevolge hebben, meer van elkaar
-verschillen, en bovendien, omdat a' d' en b' c' langer zijn. Zoo
is het begrijpelijk dat de werking op verwijderde magneetpolen des te sterker is, naarmate men twee overstaande zijden
-verder uiteenschuift, naarmate dus het oppervlak van de win{ling grooter 1s.

t! t

~
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Fig. 425 kan hetzelfde op andere wijze duidelijk maken.
De door de pijlen voorgestelde stroomen in de omtrekken van
de twee gelijke n~chthoeken a b c d en e f g h oefenen op grooten afstand ten naaste bij gelijke werkingen uit, dus te zarnen
een tweemaal zoo groote werking als
Fig. 425.
één rechthoek op zichzelf. Men kan
cf!
!J nu, zonder de werking van het geheele stelsel merkbaar te veranderent
de zijden c cl en e {, die toch elkaars
werking nagenoeg opheffen, wegneroent
en den stroom door korte verbindings-+lz, draadjes van b c naar f g en van h e
naar d a laten doorloopen. De stroom
in den rechthoek à b g h oefent dus nagenoeg tweernaal zoo
sterke werking uit als de stroom in den rechthoek a b c d,
die een half zoo groot oppervlak heeft ..
§ 498. Tweede eigenschap van de magnetische kracht.
Tot stellingen die in de tegenwoordige theorie van het electramagnetisme een voorname rol spelen, komt men wanneer men
. den arbeid van- de magnetische· kracht bij het · doorloopen
van een gesloten l~jn beschouwt, d. w. z. den arbeid dien de
op een noordpool met de sterkte 1 werkende kracht verrichtr
wanneer die pool langs de gesloten lijn wordt röndbewogen.
W\j moeten die stellingen hier voor het grootste deel zonder
bewijs vermelden.
Wanneer men vooreerst de berekening uitvoert voor het
magnetisch veld rondom een magneet, vindt men voor elke
gesloten lijn de waarde 0. Anders wordt de uitkomst voor een
electromagnetisch veld. Stel b.v. dat wij om den in § 496
beschouwden rechten geleiddraad langs een der cirkelvormige
krachtlUnen rondgaan en wel in de richting van die lijn, dus
in een richting die past bij die van den stroom. Dan valt de
richting van de verplaatsing steeds met die van de kracht
samen, en krijgt men dus een positieven arbeid. De waarde
daarvan vindt men als men de door vergelijking (4) bepaalde
magnetische kracht met de lengte )h· a van den weg vermenigvuldigt, en de uitkomst is dus
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Het merkwaardige hiervan is dat dezelfde waarde gevonden
wordt, onverschillig welke krachtlijn wij kiezen, en wij kunnen daar nu nog bijvoegen dat de uitkomst ook geldt voor
een willekeurige. lijn die eens om den geleider heen loopt.
Steeds wordt, als men rondgaat in een richting passende bij
die van. den stroom, de arbeid voorgesteld door hetzelfde ge
tal als de stroomsterkte [4 1r maal het getal dat de sterkte
van den stroom aangeeft], terwijl - dit behoeft wel niet toegelicht te worden - de arbeid even groot is met het negatleve teeken als men in tegengestelde richting rondgaat. Daarentegen vindt men altijd 0 voor den arbeid als de beschouwde
gesloten lijn niet om den stroomgeleider heenloopt.
Of de arbeid ai dan niet van 0 verschillend is, hangt er
dus alleen van af, of de gekozen weg den geleiddraad omringt
of niet-. Dit onderscheid nu kunnen wij ook iets anders uitdrukken. Wij kunnen ons nl., als een gesloten lijn gekozen
is, aU~jd een of ander oppervlak voorstellen dat die lijn tot
rand heeft. Dit oppervlak, waaraan wij een zoo eenvoudig
mogelijke gedaante, zoo mogelijk die van een plat vlak, geven~
zal als de lijn den· stroomgeleider omvat, dezen noodzakelijk
snijden en op de plaats waar dat gebeurt, zal er per tijdseenheid een hoeveelheid electriciteit i door het oppervlak heen
gaan. Daarentegen kan, wanneer de l~in den geleider niet
omringt, het oppervlak zoo worden gekozen dat het dezen
niet snijdt en dat er dus ook geen electriciteit door heen gaat.
Wij kunnen derhalve de gevonden stelling als volgt inkleeden.:
De arbeid van de magnetische kracht lang& een gesloten lijn
wordt voorgesteld door het getal [door 4 1r maal het getal] dat de
hoeveelheid electriciteit aangeeft, die per tijdseenheid door een
oppervlak heen gaat, dat de lijn tot rand heeft, en wel is de
arbeid poSitief als dat doorgaan plaats heeft in een richtingt
passende bij de gekozen richting van rondgang, en negatief in
het tegengestelde geval.
Deze stelling geldt nu voor alle magnetische velden. Wanneer wij b.v. in het geval van: den cirkelvormigen geleider
van Fig. 423 langs een krachtlijn rondgingen, Z.Q1}den wij het
gezegde bevestigd vinden. Zoo ook in mldere nog meer ~nge
wikkelde gevallen. Alleen is het soms nqodig, de zaak nog

378

wat ruimer op te vatten. Men kon b.v. dicht bij elkaar twee
rechte gBleiddraden zooals AB in Fig. 420 hebben uitgespannen, die in dezelfde of in tegengestelde richting door stroomen worden àoorloopen. Daar dan de magnetische kracht in
een punt van het veld de resultante is van de magnetische
krachten die bij elk der draden afzonderlijk zouden behooren,
wordt de gezochte arbeid de algebraïsche som van de waar·
den die men zou vinden, wanneer er telkens maar één stroomgeleider was. Zoo komt men tot de volgende uitbreiding:
De arbeid bij den rondgang langs den rand van een oppervlak is gelijk aan [4 1r maal zoo groot als] de algebraische som
van alle per tijdseenheid door dat oppervlak heen stroomende
.hoeveelheden electriciteit, waarbij men deze hoeveelheden met het
positieve of negatieve teeken in rekening moet brengen al naarmate de richting waarin de strooming plaats heeft, al dan niet
past bij de gekozen richting van rondgang.
Loopt de stroom in een winding (Fig. 421), dan is de arbeid
van 0 verschillend voor elken gesloten weg die met den
stroomgeleider ineengeschakeld is op dezelfde wüze als de eene
schakel van een ketting met den anderen. Voor alle andere
wegen is de arbeid 0. Kiest men b.v. een cirkel zoo groot en
zoo geplaatst, dat h\j de geheele winding omringt, en dat zijn
vlak op twee plaatsen door deze gesneden wordt, dan ziet
men gemakkelijk dat de algebraïsche som van de electriciteitshoeveelheden waantan de stelling spreekt, 0 is.
§ 499. Draadklossen. ·Menigmaal wordt een geleiddraad, zoo
noodig met een isoleerende laag bedekt, tot een spimal (schroef~
lijn) gewonden, die, wanneer de windingen dicht opeengedrongen zijn, een draadklos of spoel wordt. Daarbij kunnen de
windingen in een aantal lagen over elkaar worden gelegd.
Ook om een rechth0ekig of elliptisch. raam kan een draad
worden gewonden.
In al deze gevallen kan men met een kleine fout de zaak
:zoo beschouwen, alsof de stroom door een aantal windingen
loopt, die elk op zich zelf gesloten zijn en in evenwijdige
vlakken (vlak van de winding) liggen. Loodrecht daarop staat
de as van den klos, die door de middelpunten van de windingen
gaat; de afmeting van den klos volgens de as noemen wij de lengte.
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Op een magneetpool binnen den klos werkt de stroom in alle
windingen, ook in de buitenste; het is nl. gebleken dat door het
tusschenplaatsen van koperdraden de electramagnetische werking
niet merkbaar verandert. Willen wij întusschen een zoo eenvoudig mogelijk geval hebben, dan stellen wij ons een klos
voor met een enkele laag windingen en nemen bovendien aan
dat deze uit fijn draad bestaan en dicht aaneengesloten zijn.
Dan kunnen wij, wanneer i de stroomsterkte is, en n het
aantal windingen per eenheid van lengte, d. w. z. het geheele
aantal, gedeeld door de lengte van den klos, de grootheid
j = n i . . . . . . . . (11)
<:Ie stroomsterkte per lengte-eenheid n0emen. Inderdaad, wanneer
men zich een vlak voorstelt, nat door de as gebracht wordt
~n dus het oppervlak van den klos volgens een rechte lijn
{beschrijvende 1\jn) snijdt, kunnen wij zeggen dat per eenheid
van lengte dezer lijn de door (11) bepaalde hoeveelheid electriciteit door dat vlak heengaat.
De bepaling van het magnetische veld van een klos, die
al weer met behulp van de wet van BIOT en SAVART kan
gedaan worden, heeft nu tot een paar merkwaardige stellingen geleid.
a. De eerste heeft betr~kking op de werking buiten den
klos op afstanden van de uiteinden, die groot zijn in vergelijking met de afmetingen van de windingen. Die werking îs
dezelfde die door een magneet zou kunnen worden uitgeoefend,
die zijn polen in de middelpunten der twee eindvlakken van den
klos heeft; door eenvoudige proeven waarbij men den klos op
~en kompasnaald laat werken, wordt dit bevestigd. Men kan
een magneet zooals zooeven bedoeld werd, den met den klos
"aequivalenten" magneet noemen en noemt ook wel de uit~inden van den klos de polen daarvan. Die, welke een noordpool afstoot, worrlt een noordpool genoemd.
De werking van een klos is evenredig met de stroomsterkte
i en hangt bovendien van het aantal windingen af. Verder is
b\i een klos met één laag windingen de veldsterkte op grooten afstand evenredig met het oppervlak van de windingen,
zooals op grond van het in § 497 gezegde begrijpelijk is. Dit
alles, en dat verder de vorm van de windingen onverschillig
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is, ligt opgesloten in de eenvoudige stelling, dat de aan den
klos aequivalente magneet een poolsterkte
jO
heeft. Hierin is 0 het oppervlak van een winding.
b. In de tweede plaats beschouwen wij het veld binnen den
klos. Na hetgeen wij bij een enkele winding hebben opgemerkt,
is het te verwachten dat ook bid een klos één krachtlijn langs

de as zal loopen, terwijl de andere door den klos heenZoopen en
daarbuiten in zich zelf terugkeeren. Fig. 426, die geteekend is
in een vlak door de as A B van den klos 0 D E F gaande,

kan dit ophelderen. De overeenkomst met Fig. 423 valt in het
oog, maar er is dit verschil, dat nu het veld binnen de windingen minder van een homogeen veld verschilt. Naarmate

men den klos in verhouding tot de afmetingen van de windingen
langer maakt, wijken de krachtlijnen in het inwendige veld minder van rechte lijnen evenwijdig aan rle as van den klos a(,
Fig. 427.

b
\

](

R

zoodat al spoedig (Fi,q. 427) het veld met voldoende benadering
als homogeen kan worden beschouwd. De afwijking bepaalt zich
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hiertoe, dat dicht bij de uiteinden de krachtlijnen zich naar buiten
krommen, en dat enkele van de buitenste 1\jnen loopen zooals
tusschen de punten a en d is aangegeven; bij deze sluit zich
een lijn d b a buiten den klos aan.
De sterkte ván bet inwendige veld wordt bepaald door
H=j [H=4?rj]

.

.

.

(12)

Daar ook de met K aangewezen krachtl\jnen in zich zelf
terugkeeren, gelijkt het uitwendige veld veel op dat van ee:o
magneetstaaf (Fig. 171, § 192). Ook nu verw\jden de krachtbuizen zich zeer aanmerkelijk, zoodra men zich maar eAn
weinig van de polen verwijdert; men kan dus uit de algemeene stelling van § 495 besluiten dat de veldslierkte al spo(tdig veel kleiner is dan binnen den klos. Dit is zoozeer het
geval dat men er een eenvoudig middBl aan kan ontleenen
()m formule (12) te vinden. Gaat men nl. langs een rechte
lijn evenwtidig aan de as door den klos heen, en dan buiten
()m weer naar het punt van uitgang terug, dan Iran men b~j
de berekening van den arbeid der magnetische kracht afzien
van het gedeelte dat aan de lijn buiten den klos beantwoordt.
Binnen in den klos rekenen wij de magnetische kracht overal
even groot, stel= H; wel is waar is dit dicht bij de uiteinden niet juist, maar de fout die wij daardoor maken, is bij
een langen klos gering, daar het deel van den beschouwden
weg waarvoor de waarde H geldt, veel grooter is dan de
deelen waarvoor wij een fout begaan. Wij stellen dus, als L
de lengte van den klos is, voor den arbeid van de magnetische kracht
LH.

Daar nu een vlak dat de beschouwde lijn tot randlUn heeft,
alle windingen snijdt, is de hoeveelheid electriciteit waarvan
in de stelling van § 498 sprake is,
Lj.

W\i hebben dus
LH=Lj [LH=4?rLJ1,

waaruit formule (12) aanstonds volgt.
Wij kunnen nu aan deze formule, en ook aan het boven
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onder a gezegde een definitie van de electromagnetische een. heid van stroomsterkte ontleenen. Men kan nl. zeggen:

Wanneer een klos waarvan de windingen een oppervlak van
1 cm 2 hebben, door zoodanigen stroom. doorZoopen wordt, dat hij
werkt als een magneet met polen van de sterkte 1, of we[, wanneer in het binnenste van een willekeurigen langen klos een veldsterkte 1 [4 7r] bestaat, dan is de stroomsterkte per lengte-eenheid
de electramagnetische eenheid.
Wat de richting der werkingen van den klos betreft, is het
voldoende er op te wijzen dat de krachtlijnen in een richting
passende bij die van den stroom door den klos loopen. Men kan
daaruit afleiden dat voor een toeschouwer die de noordpool
naar zich toekeert, de stroom loopt in een richting tegengesteld aan die van de beweging der wijzers van een uurwerk.
Om het boven onder a gezegde voor punten t:\e op de as liggen, zij het
dan maar in een bijzonder geval, af te leiden, beschouwen wij een klos van
zeer kleine doorsnede en kennen aan dezen den vorm van een vierkant toe.
In Fig. 428 is ABC D het naar reehts gekeerde eindvlak van den klos, F
het middelpunt van dat vlak, en P een punt op het verlengde van de as
Fig. 428.

-/--------'

p

-: ~-~~~;;;:n

E F. Wij stellen AB= B C =a, F P = l, en nemen aan dat a zeer klein is
ten opzichte van den laatstgenoemden afstand. Brengen wij nu een doorsnede
abc d aan met een vlak evenwijdig aan het e·indvlak en op den oneindig
kleinen afstand ~ daarvan, dan kunnen wij zeggen dat in de tot een vierkant
gevouwen oneindig smalle strook tussehen ABC D en abc d een stroom van
de sterkte ~j loopt; wij kunnen verder rekenen, alsof die stroom langs de
lijn ABC D rondging.
Fig. 429 is geteekend in een vlak dat door de as F P loodrecht op B C
en DA geb1·acht is, en die zijden in G en H snijdt. De veetoren P Ken PL.
die loodrecht op HP en G P staan, stellen de magnetische krachten voor, die
do01· den stroom in D A en B C worden teweeggebracht. Volgens de wet van
BIOT en SAVART is de grootte van deze krachten
a~j

4"' X HP2

[a~j]

HP? .
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Daaruit vindt. men gemakkelijk voor hun resultante P R, die in het verlengde van F P valt,

[ a2ojJ
H p3

. . . . . . . • (13)

De kracht door den stroom in de geheele strooi\ .4 B CD uitgeoefend is
klaarblijkelijk het dubbel him·van.
Fig. 429.

10,
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Wij kunnen nu, wanneer wU den geheelen klos door vlakken loodrecht op
de as en op een afstand o van elkaar in zulke strooken verdeelen, op elk
daarvan het zooeven gevondene toepassen en dan door optelling de geheele
werking leeren kennen. Wij zullen de afstanden van P tot het vlakABC D,
het deelvlak abc d, en de volgende deelvlakken door r, r 1 , r 2, enz. en den
afstand tot bet links gelegen eindvlak door r' voorstellen.
Wij kunnen in den noemer van (13) H P3 door r3 vervangen en den factot~

1~3

door

~

c:2- (r ~ ())2). zooals men gemakkP.lijk uit het in § 31 ge-

zegde kan afleiden. Voor het dubbel van (13) vindt men dus

en ten slotte, als men een dergelijke uitdrukking voor elke stl'ook opstelt.
en daarna optelt

Hiermee is het gestelde bewezen, daar de twee termen in de uitkomstjuist
de magnetische krachten voorstellen, die door een noord- en een zuidpool, in
de middelpunten van de eindvlakken geplaatst, en elk met een sterkte a2j,
in het punt P zouden worden teweeggebt·acht.
Ook voo1· een klos met cirkelvormige windingen kunnen wij de overeenkomstige stelling gemakkelijk bewijzen en bovendien de kracht in een willelteurig punt van de as, ook binnen den klos, berekenen. Zij GDEF(Fig.430)
de klos, P een punt op de as in de inwendige holte, m n =" een element
_ van de bescht·ijvende lijn CD, oP== r de afstand van het midden daarvan tot
P. Wij mogen ons voorstellen dat een stroom van de stet·kte j" in een door
o gaanden cirkel loopt en vinden, als wij den straal van de windingen dool~
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voorstellen, uit vergelijking (Hl) voor de magnetische
stroom in P, welke werking langs de as gericht is,

4

~rking

wn dien

. . . . . . (14)

Fig. 430.

C

B

nam

A~,.
E

F

Deze uitdt·ukking moeten wij Dil over al de elementen van de beschrijvende
lijn CD sommeeren. Daarbij kunnen wij gebruik maken van de reeds in§ 497
bewezen formule (8). Wij vinden dus
1 •

fT

E

ra· = a2 (cos A P C + cos B P D).

Is nu de klos zeer lang en ligt hét punt P ver van de uiteinden, dan zijn
<Ie hoeken A PC en B P D klein en mag men voor hun cosinus ·1 stellen.
Voor de gezoehte werking vindt men dan uit (14)
H =j [H = 4.,.. j],
in ovet·eenstemming met (12),
Voor een punt P' buiten den klos kan de berekening op dezelfde wijze
gedaan worden. Men heeft dan volgens (7)
fT
1
E ).3 = (i2 (cos C P' A - cos lJ P' A).
Ligt het punt P' ver buiten den klos, op afstanden p en p' van de eindvlakken CE en D F, dan zijn de hoeken CP' A =' en D P' A = e' zeer klein
en mag men voor de laatste uitdrukking stellen (§ 32)

__!__ (,'2 - E2)

2a2

= ..!._
2

(_!___.P'!__) .
p'2

De veldste1·kte wordt dan

_!_ a2 j
4

(_!__
-i)
p'2 p2

1)]'
[.,..a2 J·(1-p'2 - p2

wat, zooals men gemakkelijk ziet, met het in deze § onder a gezegde overeenstemt.

§ 500. Practische eenhêden van stroomsterkte, èlectromotorische kracht en capaciteit. Voor w~i de instrumenten
bespreken, die dienen om electrische stroomen te meten, moeten wij nog vermelden dat men zich in de practijk van eenheden bedient, die van de in § § 492 en 493 ingevoerde electro-
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magnetische eenheden verschillen; zij zijn een bepaald aantal
malen grooter of kleiner. Wij zullen deze eenheden de practische noemen en in tegenstelling daarmee· de in die § § gedefinieerde de theoretische.
De practische eenheid van stroomsterkte, de ampère, is
maal [10 maal] kleiner dan de theoretische electromagV lO
.4 ?I"
netische eenheid van stroomsterkte. De hoeveelheid electriciteit
die in een stroom van 1 ampère per seconde döor een doorsnede
gaat, en die VlO maal [10 maal] kleiner is dan de theoretische
4?1"
electromagnetische electriciteitseenheid~ levert ons de practische
eenheid voor electriciteitshoeveelheid, de coulomb.
De practische eenheid van. potentiaalverschil (spanning) en
electramotorische kracht (§ 485) is v1 ~ 8?1" maal [10 8 maal] grooter dan de theoretische electramagnetische eenheid. Deze praetischa eenheid wordt volt genoemd.
De electramotorische kracht van een element van DANIELL
wisselt naar omstandigheden (concentratie van het zwavelzuur) tusschen 1 en 1,1 volt, die van het element van CLARK
bedraagt 1,4 en die van het element van WESTON 1,0 volt.
Van de grootte der ampère zal men een denkbeeld kunnen
kr\jgen, zoodra wij hebben geleerd hoe men stroomen in deze
maat kan meten.
Uit de gegeven definities volgt dat de arbeid, noodig om 1
coulomb te verplaatsen naar een punt waar de potentiaal! volt
hooger is, 10 7 ergen bedraagt. Dezen arbeid noemt men de joule.
Een arbeidsverrichting van 1 joule per seconde is juist een
watt (§ 183).
Als eenheid van capaciteit eindelijk heeft men de farad aangenomen; dit is de capaciteit van een condensator, die, wanneer hij tot een potentiaalverschil van 1 volt geladen wordt,
een lading van 1 coulomb krijgt.
Om onderdeelen of veelvouden van deze eenheden aan te
duiden, plaatst men dikwijls geschikte voorvoegsels voor hun
namen. Het voorvoegsel milli beteekent een duizendste, het
voorvoegsel mikro een millioenste deel, en mega een millioenvoud.

La

~
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Wilde men een stroomsterkte in de boven gedefinieerde ampère, of
een electromotorische kracht in de volt uitdrukken, wat klaarblijkelijk zou
nellrkomen op de vergelijking der te meten grootheid met de daarvoor
aangenomen theoretische eenheid, dan zou een zeer omslachtig en moeilijk onderzoek noodig zijn. Dit heeft er toe geleid voor de practische
eenheden andere definities op te stellen, waardoor directe metingen
zeer vergemakkelijkt worden. Zoo verstaat men onder de internationale
ampère de sterkte van een stroom die in een zilvervoltameter (§ 538)
per seconde 1,118 rog zilver doet neerslaan. Dit getal is zoo gekozen
dat de eenheid volgens de bij de vaststelling bekende gegevens zoo goed
mogelijk overeenkwam met de ampère, zooals die in het begin dezer§
gedefinieerd is. (Zie verder § 512).
§ 501. Galvanometers. Toestellen die dienen om met be-

hulp van de electromagnetische werking electrische stroomen
te meten, worden galvanometers genoemd.
De magneetnaald of staaf is met een hoedje op een stift
geplaatst, of aan een dunnen draad (cocondraad, bundel cocondraden, kwartsdraad) opgehangen, zoodat hij in een horizontaal
vlak kan draaien. Hij bevindt zich in een draadring of een
stelsel draadwindingen (klos), waarvan de as horizontaal is en
waarvan het midd'elpunt met dat van de naald samenvalt.
Terwijl nog geen stroom door de windingen gaat, worden deze
zoo gesteld, dat het vlak ervan evenwijdig aan de lengte van
den magneet is; men zie Fig. 4:23 en 4:26, waar de magneet
in zijn evenwiChtsstand door M en P Q is voorgesteld.
Laat men nu een stroom in cle windingen toe, dan ondervinden de magneetpolen gelijke en tegengestelde krachtert loodrecht
op het vlak van de windingen, ep, wanneer geen andere krachten
bestonden zou de naald zich loodrecht op dat vlak plaatsen.
Daartegen verzetten zich echter tle aardmagneetkracht en
wellicht andere krachten die den magneet naar zijn oorsprankelijken stand terugdrijven en bij een zekeren afwtjkingshoek
evenwicht maken met de werking van den stroom.
Om een galvanometer gevoelig te maken moet men hem zoo
inrichten dat de krachten die een stroom van bepaalde sterkte
uitoefent, groot en die welke de naald naar den evenwichtsstand terugdrijven, klein zijn.
Het eerste bereikt men door een aantal windingen aan te
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brengent op kleinen afstand om den magneet (multiplicator).
Met het oog op het laatste wordt van een compenseerenden
magneet (§ 195, c) of van een astatisch naaldenstelsel (§ 196)
gebruik gemaakt. In het laatste geval wordt een van de naalden
binnen den klos geplaatst, terwijl de andere, die als wijzer
dienst kan doen, zich daarboven bevindt.
B\j gevoelige instrumenten worden ook wel twee klossen
gebruikt, die elk een van de naalden omvatten, en zoo door
den stroom worden doorloopen, dat de op de naalden werkende
koppels dezelfde richting hebben.
Het verdient opmerking dat door het verkleinen van de terugdrijvende kracht de schommeltijd vergroot wordt, en dat het dus, als door
een bijna volledige opheff~ng van het aardmagnetisme de gevoeligheid
zeer is toegenomen, zeer lang zal duren voordat de evenwichtsstand
bereikt is. Ook beletten in dit geval de steeds voorkomende uiterst
kleine veranderingen in richting en grootte van de aardmagneetkracht
den magneet dikwijls geheel tot rust te komen.

Is, bij het gebruik van een der genoemde hulpmiddelen, de
evenwichtsstand van den magneet of van het naaldenstelsel
niet evenwijdig aan den magnetischen meridiaan 1 dan moet
het instrument toch zoo geplaatst worden, dat het vlak van
de windingen evenwijdig is aan dien evenwichtsstand.
Kleine afwijkingen van een galvanometer kunnen door een
spiegelaflezing (§ 371) worden waargenomen. Bij sommige galvanometers dient de magneet, die dan uit een gepolijst staalplaatje bestaat, tevens als spiegel voor de aflezing.
Galvanometers die op andere beginselen berusten, zullen wij
later vermelden.
§ 502. Tangentenbonssole. Dit instrument waarmee men
stroomen in absolute maat, dus in ampères, kan meten, bestaat uit een verticalen cirkelvormigen stroomring of een aantal dergelijke ringen, die geacht kunnen worden hetzelfde middelpunt en denzelfden straal te hebben, en een magneet, waarvan het middelpunt met dat van den ring samenvalt, en die
om dat punt in een horizontaal vlak kan draaien. De magneet
moet door geen andere krachten dan het aardmagnetisme merkbaar in zijn evenwichtsstand worden vastgehouden en zoo klein
zijn dat bij zijn beweging de polen binnen een ruimte blijven,
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waarin het electromagnetische veld homogeen is (§ 497, Fig. 423).
De stroomring wordt eerst zoo geplaatst, dat zijn vlak met den
magnetischen meridiaan samenvalt. Leidt men dan een stroom
door de windingen, dan oefent deze op de polen
Fig. 431.
gelijke en tegengestelde krachten uit, die wij F1
s
zullen noemen, en die, wanneer de naald een
zekere afwijking a gekregen heeft, evenwicht
maken met de krachten F 2 , die van het aardmagnetisme afkomstig zijn. Fig. 431, die een
!J ___
doorsnede voorstelt met het horizontale vlak
waarin de naald zich beweegt, kan dit ophelderen. Daarin is SS' een middellijn van den
stroomring, N c en Nb zijn de krachten F 1 en
F 2 ; uit de figuur vindt men als voorwaarde voor
het evenwicht

,a
I

F

tg Ct= p'·
l

De kracht F, is het product van de door den
stroom teweeggebrachte magnetische kracht met
-s,.'
de poolsterkte m; dus, volgens § 497, wanneer
wij het aantal windingen door n voorstellen,
F

1

mn.
=2r" '

[F-2? rmn. J
,-

r

"'·

Verder fs 1) blijkens § 194

Fl=H m,

en men vindt dus
t

n

.

ga=2 rH"'

·]
[tgx= 2?rn
·r H"' ·

.

•

•

(15)

Brengt, bij een tweede proef, een stroom met de intensit eit
i' een afwijking a' 'teweeg, dan heeft men voor tg OG 1 een
dergelijke formule en dus
i: i ' = tg OG: tg x'.

Deze betrekking, die men reeds kan afleiden uit de opmerking
1) Het zat tot geen vtwwa!Ting leiden dat hier H de hot·rzontale eompone
nt
van het aardmag netisme voo1·stelt, tel'wijl in ande1·e formules deze letter dient
om de stet·kte van een willekeu rig magnetisch veld aan te wijzt>n.
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dat bij een gegeven instrument F1 evenredig met i is, heeft
tot den naam tangentenboussole gegeven.
In formule (15) is i in theoretische electromagnetische een·
heden uitgedrukt. Kiest men de ampère als eenheid, da:Q.

~anleiding

moet men i door V

1~

7f'

i [0,1 z] vervangen. Substitueert men

bovendien voor H de waarde 0,052 [0,184] en lost men i op,
dan vindt men voor de stroomsterkte in ampères
i = 0,295 !_ tg (1,

•

•

(16)

n
vooreerst dat om een
merken,
te
op
valt
uitkomst
Bij deze
licht te begrijpen reden noch de sterkte van de magneetpolen
noch de lengte van· de naald in de formule voorkomt, en in
de tweede plaats, dat de formules hierop berusten, dat altèen
de stroom in de windingen op de naald werkt. Men moet dus
zorg dragen dat de krachten, uitgeoefend door den stroom in
de draden buiten het instrument, elkaar opheffen. Met het
oog daarop legt men de toe- en afvoerdraden onmiddellijk
naast elkaar (Fig. 422) of wikkelt ze om elkaar heen,
Met behulp van een klein aantal galvanische elementen van
gewone afmetingen kan men electrische stroomen van eenige
ampères kr\jgen. De stroomen die men bezigt voor de elMtri·
sche verlichting of voor het in beweging brengen van werktui·
gen (electrische trams en treinen) hebben dikwijls een veel
grootere sterkte. Deze bedraagt soms honderden ampères. Voor
het meten van dergelijke stroomen bestaan instrumenten die
men ampère-meters noemt en bij welke, evenals bij gewone
galvanometers, z\j het dan ook op andere wijze, van de werkingen wordt partij getrokken, die electrische stroomen op een
afstand uitoefenen. Met gevoelige galvanometers kan men nog
stroomen waarnemen, waarvan de intensiteit 10-11 ampère is.
§ 503. Sinusboussole. Het in de vorige ~ b~chreven instrument gaat
in een sinusboussole over, als men den stroomring om zijn verticale middellijn kan draaien en den hoek waarover dit plaats heeft, kan aflezen.
Men begint weer met de winding in den magnetischen meridiaan te
plaatsen, maar draait, nadat een stroom is toegelaten, den geleider in
de richting waarin de magneet uitwijkt. Bij niet te sterke stroomen gelukt het dan, den ring zoo te plaatsen, dat de naald opnieuw in zijn
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vlak ligt. Men kan bewijzen dat de stroomsterkte evenredig is met den
sinus van den hoek waarover men de winding heeft moeten draaien.
Deze wet gaat nog door, al is de naald niet meer zoo kort als hij bij
een goede tangentenboussole moet zijn.
§ 504. Beteekenis der aanwijzingen van een galvanometer.

In een galvanometer waarvan de windingen dicht om de magneetnaald zijn gelegd, is het magnetische veld waarin de naald
zich beweegt, verre van homogeen; dientengevolge is de tangens
van den afwijkingshoek niet meer evenredig met de stroomsterkte en is het zelfs meestal niet gemakkelijk, theoretisch
uit te maken, welke betrekking voor die evenredigheid in de
plaats komt. Toch is het van belang, ook met een multiplicator
stroomen in ampères te kunnen meten. Om het instrument daar-.
voor geschikt te maken, kan men het, op een wijze die wij later
zullen leeren kennen, vooraf met een tangentenboussole vergelijken;
men kan zoo een tabel opmaken, waarin de stroomsterkte in
ampères als een functie van den uitslag wordt aangegeven.
Daarmee is de gevoeligheid van het instrument bepaald.
Zoolang de afwijkingen zeer klein zijn, mag men ze bü · elken
galvanometer evenredig met de stroomsterkte stellen. Dientengevolge kan men bij een instrument met spiegelaflezing den
op de schaal waargenomen uitslag binnen zekere grenzen
evenredig achten met de intensiteit van den stroom.
§ 505. Sterkte van een veranderlijken stroom. Uitslag
van een galvanometer door een kortstondigen stroom. Wanneer in een geleiddraad een veranderlijke electriciteitsbeweging
plaats heeft, wordt de intensiteit daarvan op een bepaald oogenblik gemeten door de hoeveelheid electriciteit die per tijdseenheid
door een doorsnéde gaat, een hoeveelheid die men zou kunnen
berekenen door de hoeveelheid die in een oneindig korten tijd
doorgaat, door dien tijd te deelen. Met behulp van de aldus
gedefinieerde stroomsterkte kan op elk oogentlik de electromagnetische werking op dezelfde wijze als bij standvastige
stroomen bepaald worden.
Wij maken hiervan een toepassing op het dikwijls voorkomende geval dat een galvanometer doorloopen wordt door een
plotselingen stroom, waarmee wi.j bedoelen een stroom waarvan
de tijdsduur zeer klein is in vergelijking met den schommeltijd
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van de magneetnaald. De werking op de polen van deze is
dan afgeloopen voor de naald zich merkbaar uit den evenwichtsstand heeft verwijderd. Wij kunnen zeggen dat op de polen
stoaten (§ 98) werken; de naald verlaat den even wiehtsstand
met een daaraan evenredige snelheid en krijgt daardoor een
uitslag, waarna hij, al schommelende, tot den evenwichtsstand
terugkeert. Het is in dergelijke gevallen de eerste uitslag,
dien men moet waarnemen; bij niet te groote afw~ikingshoe
ken mag men stellen dat die met de snelheid waarmee de
naald den evenwichtsstand verliet, evenredig is.
Is K de kracht die een stroom van de sterkte 1 op een
magneetpool uitoefent, dan heeft een stroom i een kracht K i
tengevolge. Zoo nu deze stroom gedurende een zeer korten
tijd r bestaat, is KiT de uitdrukking voor den stoot op de
magneetpool. Daar het product i r de hoeveelheid electriciteit
voorstelt, die in het geheel gedurende den tijd T door een
doorsnede is gevoerd, blijkt de stoot met die hoeveelheid evenredig te zijn. Hetzelfde geldt van den waargenomen uitslag,
zoodat deze ons in staat stelt, een o01·deel te vellen over de hoeveelheid electriciteit die in het geheel in den tijd T door een
doorsnede is gegaan. Heeft deze hoeveelheid een bepaalde
grootte, dan doet het, wat de sterkte van den stoot en de
afwijking betreft, niet ter zake, of het doorstroomen in een
langeren of korteren tijd T gebeurt, mits die tijd altijd zeer
klein blijft in vergelijking met den schommeltijd van de naald.
Zelfs kan men aantoonen dat deze stelling ook nog doorgaat,
als gedurende den tijd T de intensiteit van den stroom niet,
zooals wU onderstelden, standvastig is, maar op will~keurige
wijze verandert.
§ 506. Uitslag van een galvanometer door den ontladingsstroom
van een condensator. Van een gevoeligen galvanometer met een groot
aantal windingen kan men gebruik maken om de elect1·omagnetische
werking van den ontladingsJJtroom van een condensator aan te toonen.
Men kan dezP. proef nemen met een Leidsche flesch die men met een
electriseermachine geladen heeft; om een later te vermelden reden is het
daarbij noodig, den stroom niet alleen door den galvanometer, maar
bovendien door een tamelijk slechten geleider, b.v. een nat koord, te
doen gaan.
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Men kan ook werken met een condensator van groote capaciteit, b.v.
een mikrofarad, die met
Fig. 432.
behulp van een galvanisch
d element geladen is(§ 489).
De proef kan dan naar het
schema van Fig. 432 worden ingericht. Het eene
bekleedsel A van den condensator wordt blijvend verbonden met de eene pool van het element E,
en bovendien met de eene electrode G van den galvanometerG G', terwijl het andere bekleedsel B naar willekeur met de tweede pool van het
element of met de tweede electrode van den galvanometer in gemeenschap kan worden gesteld. Is er eerst verband tusschen B en C, dan
wordt de condensator geladen, en evenveel electriciteit als hierbij naar
de plaat A stroomt, gaat naderhand, als B van C gescheiden en met G'
verbonden wordt, van A door de windingen van den galvanometer.
De proef leidt tot de volgende uitkomsten:
a. Wannee r men steeds voor een goed geleidend verband zorgt, krijgt
de naald denzelfden uitslag, onverschillig of men B met C of G' een
zeer merkbaren tijd (b.v. een aantal seconden) in verbinding laat, of
wel de aanraking zoo kort laat duren als bij een beweging met de hand
mogelijk is. Zoowel de lading als de ontlading duren bij goede geleiders
van niet zeer groote lengte een zeer klein onderdeel van een seconde.
b. Men kan achtereenvolgens de proefnemen met twee condensatoren,
waarvan de capaciteiten in een bekende verhouding tot elkaar staan.
Heeft men b.v. twee gelijke condensatoren, dan kal\ men die tot een
enkelen van de dubbele capaciteit vereenigen. De uitslag is nu evenredig
met de capaciteit van den condensator, als men altijd met hetzelfde gal-.
vanische element werkt. Dit is een bevestiging van den in de vorige §
gegeven regel dat de uitslag van den galvanometer evenredig is met de
geheele in een korten tijd doorgestroomde hoeveelheid electriciteit. Men
mag er ook, en dit is van groot belang, een proefond ervindel ijk bewij.~
in zien voor de grondstelling (§ 492) dat de werking op een magneet pool evenredig is met de doorstroomende hoeveelheid electriciteit. Door
een redeneering die wij hier achterwege moeten laten, kan men aantoonen dat, wanneer de stoot dien een kortstondige stroom aan een poolgeeft, evenredig is met de hoeveelheid electriciteit die in het geheel door
een doorsnede gaat, de kracht die een standvastige stroom uitoefent,
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evenredig moet zijn met de hoeveelheid die in een tijdseenheid doorstroomt.
c. Dat men de verhouding van twee capaciteiten of van twee electromotorische krachten met behulp van de hier besproken proef kan
bepalen, zal men zonder moeite inzien.
§ 507. Vergelijking van kortstondige met blijvende stroomen. Het
is ons gebleken dat men met behulp van een galvanometer zoowel twee
blijvende als ook twee plotselinge stroomen met elkaar kan vergelijken.
In het eerste geval bepaalt de verhouding vu,n de blijvende uitslagen
die vàn de hoeveelheden electriciteit die per tijdseenheid zijn doorgestroomd, en evenzoo kunnen wij in het tweede geval uit de plÓtselinge uitslagen de verhouding van de hoeveelheden afleiden, die telkens in het geheel door een do01·snede zijn gegaan. Men kan nu ook
een blijvenden en een kortstondigen stroom met elkaar vergelijken.
Als men nl. den eersten uitslag heeft waargenomen, die een plotselinge stroom aan de galvanometernaald geeft, en den blijvenden uitslag
die door een voortdurenden stroom wordt teweeggebracht, kan men de
verhouding berekenen tusschen de geheele hoeveelheid electriciteit e,
die bij den eersten stroom door een doorsnede gaat, en de hoeveelheid
e', die dit bij den tweeden stroom in de tijdseenheid doet. De theorie
leert nl., wanneer men zich tot kleine uitslagen bepaalt, dat de plotselinge uitslag in het eene en de blijvende uitslag in het andere geval
even groot zullen zijn, wanneer
e:e'=.9':71"• . .
. . (17)
Daarbij is 5:1 de tijd in welken de naald, in mhommeling gebracht, terwijl geen stroom door de windingen loopt, van den eenen uitersten stand
naar den anderen gaat.
De formule is een gevolg van het in § 199 gE'zegde. Zij nl. i de sterkte en
de duur van den kortstondigen stroom, i' de intensiteit van den blijvenden
stroom, dan is e: e' =i T: i' en heeft men in vergelijking (19) van de genoemde § te substitueeren: N: M =i': i.

T

§ 508. Sterkte yan den stroom ran een electriseermachine.
Verhouding van de electrostatische en electromagnetische
eenheden. Ook de stroom dien men met een electriseermachine

kan opwekken, oefent een electromagnetische werking uit.
Intusschen kan men deze met een tangentenboussole niet
waarnemen; men moet er een vrij gevoeligen galvanometer voor
nemen. Men kan hieruit afleiden clat een electriseermachine in denzelfden tijd veel minder electriciteit in beweging kan brengen dan
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een galvanisch element van tamelijke grootte. Zelfs de lading
die men met een krachtig werkende electriseermachine in een
minuut b.v. aan een batterij van Leidscha flesschen geeft en die voldoende zou zijn om bij de ontlading een zeer sterke
vonk te geven - is nog zeer klein in vergelijking met de
hoeveelheid electriciteit die per seconde door e·en doorsnede
gaat als men een stroom van één ampère of van de theoretische electramagnetische eenheid van sterkte heeft, zooals men
dien met een galvanisch element gemakkelijk kan voortbrengen.
Daar nu de lading der batterij van Leidscha flesschen in
electrastatische eenheden uitgedrukt, door een vrij groot getal
zou worden voorgesteld, kunnen wij verder besluiten dat in
een stroom met de theoretische electramagnetische eenheid van
sterkte per seconde een zeer groot aantal electrastatische eenheden
door een doorsnede gaan. Men heeft voor dit getal gevonden
C=

3 X 10~ 0 ,

waarbij wij intusschen moeten opmerken dat dit getal alleen geldt
in het 0-G-S-stelsel van eenheden. Nam men als fundamenteele
eenheden van lengte, massa en tijd iets anders aan dan centimeter, gram en seconde, dan zou ook het getal c veranderen.
W~j kunnen ook zeggen dat c aangeeft, hoeveel maal de electramagnetische eenheid van electriciteitshoeveelheid (of van stroomsterkte) grooter is dan de electrosfatische eenheid.
Daaruit volgt dat de electromag1letische eenheid van potentiaalverschil (of van electramotorische kracht) c maal kleiner is dan
de electrostatische. Immers, dat tusschen twee punten de electramagnetische eenheid van potentiaalverschil bestaat, wil zeggen dat het ons een arbeid 1 kost om de electramagnetische
eenheid van electriciteit van het èene punt naar het andere
over te brengen. Dan is er een arbeid

_!:_

c

noodig om dit met

de electrastatische eenheid te doen; d. w. z., in electrastatische
maat uitgedrukt, is het potentiaalverschil

.!.
c

Wat de practische eenheden betreft, kan men nu gemakkelijk uit het hier gezegde afleiden dat in een stroom van 1 ampère
per seconde
[3

x 10°].

.

.

.

. (18)
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electrostatische eenheden door een doorsnede gaan en dat een
volt, in electrostatische eenheden uitgedrukt, door
108
108 ].
[
. (19)

V 4 1r x 3 x 10 10

3

x 10 10

•

.
. 0 0033
d. 1. 47r = 0,00093 . [0,0033] wordt voorgesteld.
Dit is in overeenstemming met de getallen die wij in §§ 488
en 500 voor de electromotorische kracht van een element van
DANIELL hebben opgegeven.
In het getallenvoorbeeld van § 461, a bedroeg het potentiaalverschil bijna 20000 volts. Nog aanmerkelijk grootere potentiaalverschillen kunnen met electriseermachines bereikt worden. Het potentiaalverschil dat noodig is om in lucht van de
gewone dichtheid een vonk van 1 cm lengte te doen ontstaan,
is ongeveer 30000 volts.
Om ook een denkbeeld van de grootte van een farad te
krijgen, verbeelden wij ons een condensator van deze capaciteit tot een potentiaalverschil van een volt geladen. In electrostatische maat wordt dan dat verschil door (19) en de lading
door (18) gegeven. Daaruit vinden W\j, formule (9) van § 442
toepassende, voor de capaciteit in electrastatische maat

V

4 7r

x 9 x 10 11

[9

x lüll],

Vergelijkt men dit met het in § 456 gezegde, dan blijkt. het
dat de farad gelijk staat met de capaciteit van een bol van
9 X 10 11 cm straal en dus een mikrofarad met die van een
bol waarvan de straal 9 X 10 5 cm bedraagt.
Ten einde het verhoudingsgetal c tusscben de electromagnetische en
de. electrostatische electriciteitseenheid te meten, kan men een voor de
hand liggende methode volgen. Wij leiden door den galvanometer een
hoeveelheid electriciteit waarvan wij bet bedrag in electrostatische eenheden kunnen aangeven; dit is het geval wanneer wij een condensator
door den galvanometer ontladen. Uit den uitslag van het instrume nt
kunnen wij afleiden hoeveel electromagnetische eenheden zijn doorgestroomd. Wij kennen dan dezelfde electriciteitshoeveelheid in beide eenheden uitgedrukt, wat klaarblijkelijk voldoende is om de verhouding van
deze laatste te leeren kennen. Stel, om dit nader toe te lichten, dat de
kortstondige stroom waarvan in§ 507 sprake was, de ontladingsstroom is

396
van een condensator, dat men het potentiaalverschil tusschen de bekleedselen vooraf op de in § 461, a aangegeven wijze heeft gemeten
en
de capaciteit b.v. door vergelijking met een bol van bekenden straal
(§ 456) heeft bepaald. Dan zou men de grootheid e in electrostatische
maat kennen en dus ook door de evenredigheid (17) het aantal e' electrostatische eenheden, die in een blijvenden stroom per seconde door den
galvanometerdraad moeten gaan om een blijvenden uitslag te geven,
even groot als de tijdelijke uitwijking die de ontladingsstroom teweegbracht. Kent men echter de gevoeligheid van den galvanometer, dan kan
men ook zeggen, welk onderdeel van een ampère de intensiteit van den
bedoelden blijvenden stroom zou zijn. Daarmede heeft men alle gegeven
s
om het verhoudingsgetal c te berekenen.
§ 509. Dift'erentiaalgalvanometer. In dit instrum ent zijn

twee van elkaar geisoleerde geleiddraden op den klos gewik·
keld, en wel even dikwUls en zoo dat re twee stellen windingen geacht ku:.men worden, denzelfden stand ten opzichte van
den magneet te hebben. Leidt men nu gelijktijdig door den
eenen draad een stroom van de intensiteit i 1 , en door den
anderen, in tegengestelde richting, een stroom van de intensiteit i 2 , dan blijft de naald in rust, als i 1 = i 2 is, maar hij wijkt
naar de eene of de andere z\jde uit, wanneer i 1 > i 2 of i < i is.
1
2
§ 510. Nadere beschouwing van een stroom in een enkelen
geleiddraad. In Fig. 433 stelt E een galvanisch element voor,
waarvan de polen door
Fig. 433.
een sluitdraad D D zijn
verbonden; de winding
van een tangentenboussole T B maakt
deel uit van den weg
.H
])
L
K.
langs welken de electriciteit van de positieve naar de negatieve
().~~
pool stroomt. Twee
E
n ....._____
punten H en K van
'l'
de keten zijn met de
quadrantanparen van den electrometer Q verbonden. De naald
daarvan krijgt een blijvende uitwijking, die een maat oplevert
voor het tusschen K en H bestaande potentiaalverschil. Dit
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verschil is de oorzaak van de electriciteitBbeweging in K H, en
die beweging zou dezelfde zijn, zoo men in plaats van het element
een ander hulpmiddel bezigde, waardoor tusschen de uiteinden van
K H hetzelfde potentiaàlverschil werd onderhouden. Hoe sterk de
stroom in K H is, leert ons de uitslag van de tangenten boussole.

Uit proeven die op deze wijze zijn genomen, heen men het
volgende afgeleid:
a. Zoolang de toestand van den draad K H, met name de
temperatuur, niet verandert, is de stroomsterkte evenredig met
het potentiaalverschil tttsschen de uiteinden.
b. Bestaat de draad overal uit dezelfde stof, en is hij overal
even dik, dan is in het middelste punt L de potentiaal de halve
som van de potentialen aan de uiteinden. Dit was te verwachten, daar de draden KL en L H gelijk zijn en alleen dan per

seconde evenveel electriciteit kunnen doorlaten, wanneer het
potentiaalver~chil tusschen K en L even groot is als dat tusschen L en H. In het algemeen zullen de potentialen in punten
die. op willekeurige gelijke afstanden van elkaar op den draad
worden gekozen, een rekenkundige reeks vormen. Hieruit leidt
men gemakkel\jk af dat langs twee draden die alleen in lengte
. verschillen, en die door gelijke stroomen doorZoopen worden, potentiaalverschillen moeten bestaan, evenredig met de lengte, en
dat, wanneer ·zangs zulke draden even groote potentiaalverschillen
bestaan, de stroomsterkten omgekeerd evenredig met de lengte zijn.
c. Draden van hetzelfde metaal die alleen in dikte verschillen,
vertoonen, wanneer zij achter elkaar in de keten zijn geplaatst
en dus door áenzelfden stroom worden doorloopen, tusschen de
uiteinden potentiaalverschillen die omgekeerd evenredig zijn met
de doorsneden.
d. Vergelijkt men op dezelfde wijte twee draden '!'an gelijke
afmetingen, maar van verschillende metalen, dan blijken, bij gelijke stroomsterkte, de potentiaalverschillen ongelijk te zijn. Voor

een zelfden stroom is hij een ijzerdraad een grooter potentiaalverschil noodig dan bij een koperdraad.
Men zal zonder moeite de overeenkomst opmerken tusschen
dit alles en de wetteu voor de beweging vau vloeistoffen in
nauwe buizen (§ 213). Er is echter één punt van verschil. Bij
die beweging ondervindt de vloeistofmassa in zijn geheel ge
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nomen alleen aan den omtrek een weerstand. Bij de strooming
van de electriciteit moét men zich daarentegen voorstellen,
dat hij overal in den draad, ook in het binnenste, door de
metaalmolekulen wordt tegengehouden met een kracht die men
met de wrijving kan vergelijken en die door het potentiaal·
verschil moet worden overwonnen. Een gevolg hiervan is, dat
wanneer men een geleiddraad in gedachte in twee naast elkaar
liggende draden, elk met de halve doorsnede, verdeelt, de elec·
triciteitsbeweging in de eene helft onafhankelijk is van die in
de andere helft, iets, waaruit men het boven onder c gezegde
kan afleiden.
§ 511. Wet van Ohm voor een enketen geleiddraad. Om
het onderscheid aan te duiden, dat wij in de vorige § tusschen
verschillende geleiders leerden kennen, zegt men dat de eene
aan den stroom een grooteren weerstand biedt, of dat hij een
kleiner geleidingsvermogen heeft dan de andere. Als maat voor
dit laatste neemt men de stroomsterkte die in den geleider
bestaat, wanneer het potentiaalverschil tusschen de uiteinden
= 1 is, en als maat voor den weerstanel het potentiaalverschil
dat noodig is om een stroom van de intensiteit 1 te onderhouden.

Stellen wj,j het geleidingsvermogen door k en den weerstand
door 'I' voor, dan wordt dus, als de potentialen aan de uitein·
den van den geleider vl en v2 zijn, de stroomsterkte bepaald door
(20)

of
·.'/, = VJ- VJ . . . . . . . (21 )
r
De in de laatste formule uitgedmkte regel is als de wet '/ian
ÛHM bekend.
§ 512. Eenheid van weerstand. Soortelijke weerstand van

een geleider. Blijkens het bovenstaande is de eenheid van
weerstand de weerstand dien een geleider moet hebben, opdat
daarin door een potentiaalverschil 1 tusschen de uiteinden een
stroom van de sterkte 1 wordt teweeggebracht. De bedoelde
eenheid is derhalve vastgesteld, zoodra de eenheden van
stroomsterkte en potentiaalverschil of electramotorische kracht
zijn gekozen.
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In de practijk wordt de eenheid vàn weerstand gebezigd,
die bij de ampère en de volt past; deze wordt de ohm genoemd~
Zij_ is gelijk aan 10° electromagnetische eenheden.
In§ 500 was sprake van de om practische redenen ingevoerde internationale ampère. In aansluiting daaraan is de·internationale ohm vastgesteldr
en wel is daarvoor de weerstand gekozen van een kwikdraad van 106,3 cm
lengte en 14,4521 gram gewicht, bij o~ C. De doorsnede van dezen draad
is 1 mm2. De nieuwe eenheid is zoo gekozen dat zij zoo goed mogelijk
overeenstemt met de bovengenoemde ohm, die bij de uit de theoretische
eenheden afgeleide ampère en volt (§ 500) past.
Uit de internationale ampère en ohm kunnen de internationale volt
èn ook de overige eenheden van het practische stelsel op eenvoudige
wijze worden afgeleid.

Wanneer men den uitslag dien de electrometer bij de in
Fig. 433 voorgestelde proef vertoont, vergelijkt met dien welke
door een normaalelement (§ 485) wordt· teweeggebracht, dan
kan men het potentiaalverschil V1 - V 2 tusschen de uiteinden
van den draad K H in volts uitdrukken, daar de electromotorische kracht van het normaalelement in volts bekend is.
Meet men bovendien i in ampères, dan wordt door de formule (21) de weerstand van K H in ohms gevonden.
Onder den soortelijken weerstand van een geleidende stof
verstaan wij den weerstand, in ohms uitgedrukt, van een kubus,
waarvan de ribbe 1 cm is, als in dat lichaam in de richting
van een der ribben een overal even sterke electrische strooming bestaat. Uit de proeven van § 510 blijkt dat de weerstand van een cilindrischen of prismatischen geleider, waardoor
in de richting van de lengte een stroom loopt, recht evenredig is
met de lengte en omgekeerd et'enredig met de doorsnede. Derhalve
vindt men den weerstand van zulk een geleider, als de lengte
l cm, de doorsnede s cm2 bedraagt, en dè soortelijke weer~
stand p is, door de formule
l
r=- p •
8

• • • • •

• • (22)

In een der tabellen aan het einde van dit boek vindt men de waarden
van p voor eenige geleiders opgegeven en wel, daar de weerstand van
de temperatuur afhangt, voor een bepaalden warmtegraad. Bij metalen
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wordt de soortelijke weerstand bij verwarming grooter; heeft hij bij Û0
de waarde p0 , dan kan hij \'OÓr elke andere tempera tuur t ongèveer
worden voorgesteld door
p=p0 (1+at) , . . . . . . . . (23)
waarin a een standvastige, coëfficient is, waarvan de waarde in de tab~l
is aangegevén.
Wij merken nog op dat de weerstand van vaste metalen in hooge
mate van hun structuu r en den graad van zuiverheid afhangt. De bo~enbedoelde tabel kan slechts dienen om eenig denkbee
ld van ~ijn
grootte te geven.
De soortelijke weerstand van bismuth neemt aanmerkelijk toe als het
metaal in een magnetisch veld wordt gebracht, een verschijnsel waarvan
men veelal gebruik maakt om de sterkte van een magnetisch veld te meten.
Selenium, een stof met zeer grooten soortelijken weerstand, heeft de
merkwaardige eigenschap dat die grootheid door bestraling met licht
sterk vermindert.
§ 513. Weersta nd van geleiders van niet-cili ndrischen vorm. Formule (22) is ook op gebogen geleiddraden van toepassing en zelfs op
lichamen van geheel anderen vorm, wanneer men onder l de lengte van
den weg verstaat, dien de electriciteit in het lichaam aflegt, en onder s
de ·breedte van dien weg, d.w.z. de doorsnede van het lichaam met een
oppervlak, loodrecht op de bewegingsrichting. Verandert de breedte van
punt tot punt, dan krijgt men in sommige gevallen een voldoende benadering als men voor den noemer van de breuk de halve som van de
grootste en de kleinste doorsnede substitueert.
Als voorbeeld beschouwe men een vloeistofmassa die tot de hoogte h
is aangebracht in de ruimte tusschen twee verticale cilindervormige electroden met dezelfde as en de stralen R1 en R 2• De stroom loopt in dit
geval in de richting van de stralen en men heeft l-= R2 - R , terwijl,
1
wanneer dit verschil klein is, voors mag worden gesteld: 7r (R
R2) h.
1
Maakt men R1, R~ en h alle een zeker aantal malen grooter, dan
wordt de weerstand evenveel malen kleiner.
§ 514:. Weerst andsba nken. Nu bet ons gebleken is hoe men
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weerstanden in ohms kan meten, is bet duidelijk dat men de
lengte van metaaldraden zoo kan kiezen, dat hun weerstand
een bepaald veelvoud of onderdeel van een ohm bedraagt,
zoodat zij als standaarden van weersta nd kunnen dienen,
waarme e andere geleiders kunnen worden vergeleken. Derge·
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lijke standaarden worden werkelijk vervaardigd, zU 't dan ook
op andere wijze dan in § 512 werd aangegeven. Men bezigt
-daarbij dikwijls bepaalde legeeringen, voor welke de coêflicient
a in vergelijking (23) een betrekkelijk kleine waarde heeft:
b.v. manganien (Cu, Mn, Ni). BU standaarden die voor nauw·
keurige metingen bestemd zijn, wordt aangegeven bij welke tem·
peratuur zij den verlangden weerstand hebben. Zulke standaar·
den moeten niet aa.n ::;terke stroomen worden blootgesteld,
-daar er gevaar is, dat na een verhitting de geleiddraad niet
geheel tot den oorsprenkelijken toestand terugkeert.
Een aantal standaardweerstanden zijn in de weerstandsbanken
of rheostaten vereenigd.
Bij den stoprheostaat is elke draad R (Fig. 434) met de uiteinden
verbonden aan stukken messing a en b, die aan de naar elkaar toegekeerde zijden voorzien zijn van uithollingen, in welke het kegelvormige
metalen stopje S past. Wordt dit in de tusschenruimte gestoken, dan
kan electriciteit die aan a wordt toegevoerd, langs twee
Fig. 434.
wegen naar b gaan, maar zal dit nagentleg uitsluitend door
het stopje doen, daar de weerstand op dezen weg zoo goed
als 0 is. Wordt echter het stopje weggenomen, dan moet
de stroom door R gaan. De stopjes moeten blank worden
:gehouden en goed tusschen a en b worden ingedrukt. Dit
is noodig omdat, ah, twee geleiders elkaar slechts met
weinige punten aanraken, de stroom bij den overgang van
he~ eene lichaam op het andere een merkbaren weerstand ondervindt en 'o mdat onreinheden aan de oppervlakken, b.v. oxydelagen, een kleiner geleidingsvermogen hebben dan de zuivere metalen.
Om dezelfde redenen moeten de uiteinden van twee nietaaldraden die
inen verbinden wil, blank zijn en door een klemschroef op elkaar worden gedrukt. Een blijvende verbinding wordt door soldeeren verkregen.
De weerstand in de bovengenoemde rheostaten kan door het wegnemen of insteken van stopjes natuurlijk slechts met sprongen veranderd
worden. Wil men een weerstand inlasschen, die geleidelijk kan worden
veranderd, dan kan men een uitgespannen metaaldraad (rheochord)
bezigen, waarlangs twee electroden kunnen worden verschoven en waarvan men dus een willekeurig gedeelte in een keten kan brengen.
§ 515. Electrieiteitsbeweging in een gesloten keten. Een

electrische stroom in een gesloten kring kan vergeleken worden
hli

w
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me.t een vloeistofstroom die door een pomp P (Fig. 435) in een
kringvormige buis S wordt onderhouden. Wanneer nl. deze:
laatste, evenals de holte van de pomp, geheel met water gevuld is, kan men dit, door de pomp te bewegen, aanhoudend
poor P heen van a naar b drijven, waarbij dan de vloeistof
in de buis in de richting van de p~jlen stroomt. Terwijl de:
onmiddellijke oorzaak van dezen laatsten stroom in het drukverschil tusschen de punten a en b moet gezocht worden,
dient de pomp om dit drukverschil te onderhouden; even veel
water als door een doorsnede van de buis gaat moet de pom!}
van een plaats van lageren druk a naar een plaats van hoogeren druk b voeren.
Vervangt men de buis S door een geleiddraad, en de pomp
P door een galvanisch element, waarvan a de negatieve en b de
positieve pool is, dan heeft men het gewone geval van een "galvanischen" stroom. Ziet men voorloopig af van hetgeen er onmiddellijk na het sluiten van de keten.
gebeurt, dan moet men zich voorstellen
dat aan elke hoeveelheid electriciteit die
door een doorsnede van den geleiddraad
stroomt, een even groote hoeveelheid beantwoordt, die door de vloeistoffen van
het element van de negatieve naar de
positieve pool gaat. Door de in het element
werkende krachten wordt die electriciteit voortgedreven in een
1"ichting in welke de potentiaal toeneemt.
De bedoelde krachten moeten aan de aanrakingsplaatsen van
verschillende stoffen gezocht worden. Eigenl\ik moet men dus
elk van deze plaatsen met een pomp vergelijken en het geheele element met een aantal pompen, die achter elkaar in
een kringvormige buis zijn geplaatst. Men mag hierbij intusschen niet uit het oog verliezen dat de "electromotorische:
kracht" aan de eene contactplaats die aan de andere contactplaats kan tegenwerken.
Wat er gebeurt wanneer de electriciteitsbeweging pas begint,
zal later worden besproken. Op één zaak die daarbij in aan.
merking komt, kan echter reeds nu worden gewezen. Men
stelle zich voor dat de wanden van de buis in Fig. 435 kun-
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nen worden uitgezet. Het eerste. oogentlik nadat de- pomp in
werking wordt gesteld, doet dan de bij b in de buis gedr~n
vloeistof den wand uitzetten, maar de veerkracht ván dezen
laatsten "brengt aanstonds een hoogeren druk in het water
teweeg en hierdoor wordt ook de verdor van P verwijderde
vloeistof in beweging gebracht (verg. § 325, d). Blijft de pomp
gelijkmatig werken, dan ontstaat na eenigen tijd een toestand
waarin de buis op verschillende plaatsen juist zooveel is uitgezet, dat de daardoor opgewekte drukverschillen voldoende
zijn om door elke doorsnede evenveel water te doen stroomen.
De beweging is dan onveranderlijk of stationair geworden.
Bij den electrischen stroom heeft iets dergelijks plaats. Onmiddellijk na het aanbrengen van den sluitdraad bestaat alleen
in de deelen daarvan, die het dichtst bij de polen liggen, een
beweging; bedienen wti ons van het beeld der electrische
vloeistof, dan kunnen wij zeggen dat de electriciteit die van
de positieve pool op den draad overgaat een uitweg vindt door
het oppervlak en oon dielectrische verplaatsing in het omrin~
gende medium teweeg brengt; de draad wordt geladen. De
dielectrische veerkracht veroorzaakt een grooteren druk in
den geleiddraad en daardoor neemt een verder gelegen ge·
deelte rlaarvan aan de electriciteitsbeweging deel. .Als de stationaire toestand is ontstaan, is de die!ectrische verplaatsing
rondom den draad, en, in verband daarmee, de waarde van den
potentiaal in zijn verschillende punten zoo geregeld dat door elke
doorsnede evenveel electriciteit gaat.
Dat, wegens de kleine potentiaalverschillen, de ladingen der
deelen van den geleiddraad, in verg~lijking met die bij vele
electrastatische proeven, uiterst zwak zijn, behoeft nauwelijks
vermelding.
In dit hootästuk zal verder alleen over den stationairen toestand, die reeds na een zeer klein onderdeel van een seconde
bestaat, gesproken W{}rden.
Wat de potentiaalsprongen aan de contactplaatsen betreft, deze
zijn, zoo lang aan de gè!eiders zelf niets is veranderd, gedurende
de beweging van de e!ect'riciteit nog even groot als toen de polen
van het element niet met elkaar waren verbonden.

4:04:
Dit is een gevolg van de omstandigheid dat de oorzaken die de electriciteit
van de eene stofnaar de andere dt·ij ven, de .electt·omotorische krachten", alleen
·in een zeer dunne grenslaag werken. Zij nl. (Fig. 436) a het aanrakingsvlak
van twee geleiders Pen Q, en laat de grenslaag tusFig. 436.
schen ben c begrepen zijn. Zoo lang de electriciteit in
ba c
rust is, bestaat tusschen ben c een potentiaalvet·s·~hil,
p
Q,
dat evenwicht maakt met de in de grenslaag wer_ __~__._j - - - kende electi·omotorische kmchten. Gaat daarent!'gen
een stt·oom van P naat• Q of omgekeerd, dan moet
het potentiaalverschi l de electromotorische krachten overtt·effen of tlaardoor
overtt·offen worden met e>m bedrag, dat juist voldoende is om den weerstand
in de laag b c te overwinnen. Die weet·stand is echtet· wegens de kleine dikte
van de laag zoo gering, dat van de kracht, noodig om hem te overwinnen,
mag WOJ'Gèn afgezien, en dat dus het potentiaalverschi l tusschen ben c even
gt·oot mag worden geacht als wanneer het evenwicht met de electt-omotorische
krachten maakt.

lil

§

516. Wet van Ohm voor een gesloten keten. Men kan

elke kèten die uit een galvanisch element en een sluitdraad
bestaat, schematisch voorstellen op de in Fig. 4:37 çangegeven
wijze. Dool' A, B, 0, D zijn daarin de plaatsen aangeduid, waar
de verschillende geleiders, dus b.v. een metaal en een vloei·
stof, of de twee vloeistoffen van een element, elkaar aanraken.
Wij zullen onderstellen dat D PA de sluit·
Fig. 437.
draad is en dat de stroom, waarvan wij
de intensiteit i noemen, in de richting
van de pijl rondloopt. Gaan wij nu in die
richting, van een willekeurig punt uit, de
keten rond en letten W\j op de waarden
van den potentiaal die wU daarbU achter·
eenvolgens aantreffen. In elken geleider
vinden wij een geleidelijke daling van den
putentiaal, en aan iedere aanrakingsplaats
een plotseZingen potentiaalsprong. Rekenen wij zulk een sprong
positief, wanneer wij, in de richting van de pijl door een con·
tactplaats gaande, van een plaats van lageren naar een plaats
van hoogeren potentiaal gaan, en negatief in het tegengestelde
geval , dan kunnen wij zeggen dat de som van de geleidelijke
dalingen gelijk is aan de algebraische som van de sprongen;
immers, wanneer men de keten is ro.ndgegaan, vindt men
dezelfde waarde van den potentiaal terug.
Volgens het in § 511 gezegde is, wanneer wij de weerstan·
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den van de verschillende geleiders door r~' r 2 , ra, enz. voorstellen, de som van de geleidelijke dalingen van den potentiaal
i (r,

+ r 2 +ra + ...),

waarvoor wij korter schrijven
i "Lr.

Om in te zien hoe groot de som van de potentiaalsprongen
is, verbeelden wij ons dat de sluitdraad ergens bij P wordt
doorgesneden. De geleidelijke potentiaaldalingen bestaan dan
niet meer, maar de sprongen behouden dezelfde grootte (§ 515).
Hun som is derhalve gelijk aan het potentiaalverschil dat dan
tusschen de draden A P en D P bestaat (verg. § 483), dus aan
hetgeen wij in § 485 de electramotorische kracht van het element
genoemd hebben. Stellen wij deze door E voor, dan vinden wij
i "'Lr= E,

dus

.

E

Z=-

"'Lr

. (24)

Deze vergelijking drukt ,de wet van OHM voor een gesloten
keten uit.
De noemer van de breuk stelt den weerstand in de geheele
keten voor. Men kan hem splitsen in den weerstand van het
element, dien wij r, en dien van den sluitdraad, welken wij
R zullen noemen. De formule wordt daardoor
.

E

z=r+R' · · ·

(25)

Gemakkelijk begrijpt men hoe de verkregen uitkomst kan
worden uitgebreid tot het geval dat een aantal elementen
achter elkaar in een keten zijn geplaatst (men denke zich
b.v. in Fig. 414 (§ 487) P en N door een sluitdraad verbonden).
In den teller van de brenk komen dan de electramotorische krachten van de elementen voor, voorzien van de teekens + en - ,
naar gelang van de richting waarin elk element op zich zelf de
electriciteit in den kring zou ronddrijven.
Worden n aan elkaar gelijke elementen op de in Fig. -4,14
aangegeven wijze verbonden, en is E de electromotorische
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kracht en r de inwendige weerstand van één element, R de
weerstaad van den sluitdraad, dan is de stroomsterkte
.
nE
E
~=nr+R=--R.

r+'-

26

· · · · · ( )

n

§ 517. Potentiaalver schil tusschen de polen van een element,
wanneer zij door een sluitdraad zijn verbonden. In dit ge·
val geldt formule (25) en zullen dus blijkens § 511 twee punten

van den sluitdraad, tusschen
potentiaal.verschil

.

~p=

welk~

een weerstand

p

ligt, een

E P

r+R

vertoonen. Kiest men die punten in de onmiddellijke nabij·
beid van de polen, dan wordt p = R. Het potentiaahmrschil
tusscben de polen, dat bij de in Fig. 415 (§ 490) voorgestelde
proef gemeten wordt, is derh11-lve

E_!}_

r+R'

Brengt men deze uitdrukking met behulp van (25) in den vorm
E-ir,

dan zièt men duidelijk waarom het potentiaalverschil kleiner
is dan bij afwezigheid van den sluitdraad. De som van de
potentiaalsprongen in het element is wel E gebleven, maar
in de geleiders binnen het element bestaan ·geleidelijke potentiaaldalingen, waarvan de som i r is (§ 51ö).
§ 518. Potentiaalver schil tusschen de uiteinden van een
gel-eider waarin een galvanisch element is ingelascht. Een
regel waarin onze laatste uitkomst begrepen is, geldt in elk
ge-,·al waarin twee punten P en Q door een geleider zijn verbonden, waarin een galvanisch element is ingelascht. Laat de
electromotorische kracht E daarvan zoo gericht zün, dat hij
de electriciteit in de richting van P naar Q tracht te drijven,
zij r de totale weerstand tusschen P en Q, en i de stroom·
sterkte bij een stationairen toestand. Wij onderstellen dat de·
stroom van P naar Q gaat.
.
De veranderingen die. de potentiaal van het eerste tot het
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la-atste punt ondergaat, bestaan in geleidelijke dalingen, waarvan het gezamenlijk bedrag i r is, en plotselinge sprongen,
waarvan de algebraïsche som de waarde E heeft. Derhalve
V1 - Vq = i r - E, . . . . . . (27)

E+ (V1 - Vq)
. . . . . . (28)
r
Is V1 > Vq, dan kan men deze laatste vergelijking zoo opvatten, dat er twee oorzaken zijn, die de electriciteit van P
naar Q drijven, vooreerst de electromotorische kracht E en
ten tweede het potentiaalverschil V1 - Vq; de formule doet
zien hoe de stroomsterkte de som is van twee deelen die aan
-deze oorzaken kunnen wE>rden toegeschreven. Is V1 < Vq, dan
wordt de electöciteit door de electromotorische kracht E in
-de eene richting en door het potentiaalverschil in de audere
richting gedreven, en de formule, waarvoor men kan schrijven
.

z=

.

Z=

.lii- (Vq- V1)
.

r

'

-doet zien hoe dan de stroomsterkte beneden E komt. Men ziet
r

gemakkelijk in dat de vergelijking ook nog doorgaat, wanneer
Vq - V1 > E is. Het negatieve teeken van- i wil dan zeggen
-dat de stroom niet meer van P naar Q, maar van Q naar P,
tegen de electromotorische kracht E in, loopt.
Stelt men in bovenstaande vergelijkingen E = 0, dan komt
men tot vergelijking (21) van § 511 terug. Wanneer men
-daarentegen de uiteinden P en Q met elkaar laat samenvallen, krijgt men het geval van een gesloten keten waarin de
-electromotorische kracht E werkt. Dan is V1 = Vq en (28) gaat
in (24:) over.
§ 519. Verbinding van elementen naast elkaar. Laat n
:aan elkaar gelijke elementen, die elk een electromotorische
kracht E en een inwendigen weerstand r hebben, op de in
Fig. 4:13 (§ 487) voorgestelde wijze worden verbonden, en de
polen P en N door een sluitdraad met den weerstand R worden vereenigd. De elementen zullen dan alle in gelijke mate
-electriciteit aan de pool P toevoeren en worden dus, wanneer
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i. de stroomsterkte in den sluitdraad is, elk door een stroom

van de intensitei t

.i.n doorloopen.

Uit het in de vorige § ge-

zegde volgt dat tusschen de potentialen V 1 en V 2 aan de
polen P en N een verschil

V1

i

V 2 =E-- r
n
bestaat. Maar voor den sluitdraad heeft men de vergelijking
-

.

~ =

VI-V2
R
'

en men vindt du.::
i=

_____!!__

•

(29)

!_+R
n
Tot deze formule komt men ook door op te merken dat de
n naast elkaar vetbonden elementen als één element van de
electromoto~ische kracht E (§ 487, a), maar met een weerstand
!_ kunnen beschouwd worden. Immers, de n elementen zijn
n
even zoo veel wegen, langs welke de electriciteit van N naar
... P (Fig. 413) kan gaan, en onder gelijke omstandigheden gaat
dus n maal zooveel electriciteit door als door- één element,
hetgeen wij uitdrukken door aan de batterij. een n maal kleineren weerstand toe te schrijven.
§ 520. Verbindingswijze die den sterksten stroom geeft. Men kan
een aantal galvanische elementen ook deels achter, deels naast elkaar
plaatsen; in Fig. 438 ziet men b.v. hoe twee rijen, elk uit 3 achter
elkaar geschakelde elementen samengesteld, naast elkaar zijn geplaatst.
Fig. 438.
Neemt men in plaats van 3 het
getal m, en in plaats van 2 het
getal n, en verstaat men onder
E, r en R hetzelfde als in formule (29), dan vindt men voor de
stroomsterkte in den sluitdraad

00 ·~

l@-@@

l

.

t=

.1<

mE
1n1'

n- +R

.

409
Is het geheele aantal elementen gegeven, dan kunnen voor m en n
nog verschillende getallen worden gekozen. Men kan b.v., als men 12.
elementen heeft, m = 12 en n = 1, of m = 6 en n = 2, enz. nemen.
De vraag rijst nu, op welke wijze men in een gegeven sluitdraad d~n
sterksten stroom zal krijgen. Een wiskundige beschouwing leert dat aan
m en n die waarden moeten gegeven worden, bij welke de inwendige
weerstand : r van de batterij zoo weinig mogelijk van den weerstand
van den sluitdraad verschilt. Daaruit volgt aanstonds dat men, als R
zeer groot is in vergelijking met r, alle elementen achter elkaa1· moet
plnatsen, maar dat men, als R, met r vergeleken, klein is, alle elementen naast elkaar moet verbinden.

De door (26) en (29) bepaalde waarden te vergel\jken kunnen wij aan den lezer overlaten. In de eerste formule staat
zoowel het voordeel als het nadeel uitgedrukt, dat aan de
verbinding van elementen achter elkaar is verbonden; het vooTdeel bestaat hieTin, dat de electramotorische krachten van de
elementen elkaar in hun werkU1,g ondersteunen, het nadeel in de
toeneming van den inwendigen weerstand. Is echter R zeer groot
in vergelijking met n r, dan iR deze laatste term van weinig
beteekenis tegenover R en zal het voordeel dat in de grootere
electromotorische kracht gelegen is, overwegen.
§521. Galvanometers met korten en met langen draad. Men kan
de ruimte die bij een galvanometer voor de windingen beschikbaar is,
vullen met een klein aantal windingen van een dikken geleiddra'ad, of
met een groot aantal windingen van een dunneren draad, en het is de
vraag wat te verkiezen is, als het instrument voor een bepaald doel
moet dienen. Is het bestemd voór het waarnemen van een zwakken
electrisch en stroom die door een gegeven electromotorische kracht wordt
teweeggebracht, dan moet men bedenken dat door het inschakelen van
den grûvanometer de stroom verzwakt wm·dt, en wel des te meer naar-mate de galvanometerdraad langer en dunner is. Zoo is aan een "langdraadsgalvanometer" een bezwaar verbonden, dat niet altijd wordt overtroffen door de gunstige omstandigheid dat de stroom in elke winding
op de magneetnaald werkt.
Gemakkelijk ziet men in dat de invloed dien het inlasschen van den
galvanometer op de stroomsterkte heeft, afhangt van de verhouding tusschen zijn weerstand en den weerstand die toch al in de keten voorkomt.

410
Is die laatste weerstand zeer groot, dan heeft de galvanometer weinig
invloed, en kan men dus een instrument met talrijke windingen be.zigen. ZuJk een instrument zal echter, wanneer daarbuiten een kleine
weerstand bestaat, den stroom zoo verzwakken, dat het dan de voorkew· verdient, een galvanometer met korten dikken d1·aad te bezigen.
Wil men den ontladingsstroom van een condensator waarnemen, dan
is aan een galvanometer van grooten weerstand in het geheel geen be.zwaar verbonden; dan moet nl. een bepaalde hoeveelheid electriciteit
alle windingen, hoe vele ook, doorloopen.
§ 522. Vergelijk.ing van een electrisee rmachine met een
galvanisch element. Zoo lang de polen van een element niet
-door een sluitdraad zijn verhouden, vertoonen zij het volle
potentiaalverschil dat wij als maat voor de electromotorische
kracht hebben leeren kennen. Na het aanbrengen van den
sluitdraad verdwijnt dit verschil gedeeltelijk (§ 517); dat het
niet geheel vereffend wordt, is hieraan te wijten, dat het element
4anstonds nieuwe electriciteit naar de positieve pool voert. Van
<l(;l snelheid waarmee het dit kan doen, in vergelijking met
de snelheid waarmee de electriciteit door den sluitdraad wegvloeit, hangt het potentiaalverschil dat ,de polen blijven vertoonen, en dus de intensiteit van den stroom af. De laatstgenoemde snelheid wordt bepaald door den weerstand van den
sluitdraad, de eerstgenoemde door deninwendigen weerstand van
het element, die met de afmetingen daarvan veFandert (§ 513).
Wanneer wij de polen van een electriseermachine door een
metaaldraad verbinden, bestaat wegens het groote potentiaalverschil een oogeliblik een zeer sterke stroom, maar na een
voor ons onmerkbaren tijd wordt de stroom zoo zwak, dat wij
ons van een gevoeligen galvanometer (met langen draad) moeten
bedienen om kern aan te toonen (§ 508).
De snelheid waarmee bij deze proef de metaaldraad de electriciteit van de positieve pool wegvoert, is zoo groot in vergelijking met die waarmee de electriseertnachine het verlies
vergoedt, dat de potentialen bijna gelijk worden. Hun verschil
is ten slotte veel kleiner dan het potentiaalverschil tusschen
de polen van een element.
~ 523. Bepaling van electromotorische krachten en weerstand en.
·wij leiden den stroom van een element door een tangentenboussole en
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nemen de afwij"king waar. Uit de grootte daarvan kan men klaarblijkelijk
noch de electramotorische kracht noch den weerstand van de keten afleiden, zoodat een tweede waarneming noodig is. Wij lasschen dus een
bekenden weerstand in, waartoe reeds aanstonds een weerstandsbank in
de keten kan zijn opgenomen, en lezen op nieuw de afwijking af.
Zij R de weerstand die, buiten den rheostaat, in het element en den
-sluitdraad bestaat, rb de weerstand in den rheostaat, en stel dat men
voor rb 0 de afwijking «, en voor rb = 1 ohm de afwijking {3 heeft
waargenomen. Met behulp van de wet van ÛHM vindt men dan in ohms

=

R=

tg{3 ·.
tgl!t-tg{3
Leidt men uit den uitslag bij de eerste proef de stroomsterkte i in ampères af (§ 502), dan wordt de electramotorische kracht in volts gegeven
door de formule
E=iR.
Heeft men bij meer dan twee waarden van r 6 metingen gedaan, dan kan
men met behulp van de uitkomsten de wet van ÜHM op de proef stellen.
Zonder bepalingen in absolute maat te doen, kan men de verhouding
der electramotorische krachten van twee elementen leeren kennen, door
met beide op de beschreven wijze te werk te gaan. Verkrijgt men voor
rb = 0 en 1"b = 1 met het eene element de uitslagen l!t en {3, en met
het andere de uitslagen «' en (3', dan is de gezochte verhouding
cot {3'- cot «'
E
E' = cot {3 - cot l!t •
Met behulp van een g-evoeligen galvanometer kan men de electramotorische krachten van twee elementen vergelijken door met elk daarvan
maar é~n proef te nemen. Men lascht daartoe een weerstand in, zoo
groot (b.v. 1000 ohms) dat, in vergelijking daarmee, van de weerstanden
van de elementen en de verbindingsdraden kan worden afgezien. Is de
ingevoerde weerstand in de twee gevallen dezelfde, dan mogen de electromotorische krachten evenredig aan de stroomsterkten worden gesteld.
Natuurlijk kan men, wanneer vooraf de gevoeligheid van den galvanometer in absolute maat bepaald is (§ 504), volgens deze methode ook de
electromotorische kracht van een element in volts meten, of omgekeerd
de gevoeligheid van den galvanometer bepalen, als men een element
van bekende electromotorische kracht bezigt.
Door dergelijke proeven met de tangentenboussole als in het begin
van deze § vermeld werden, kan ook de weerstand van een geleiddraad
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worden gemeten. Heeft men nl., als r6=Û èn r 6=1 is, de afwijkingen
~ en I' waargenomen, en krijgt men, na r6 = 0 gemaakt en den onbekenden weerstand x ingelascht te hebben, de afwijking r, dan wordt x
gemakkelijk uit de wet van ÜHM gevonden.
§ 524. Stroomverdeeling. Tot nog toe werden steEids elec-

trische stroomen beschouwd, die in een
gesloten kring zonder vertakkingen rond-· A '
liepen. Zij nu (Fig. 439) E een element1
'" waarvan de stroom zich in het punt A
splitst in twee deelen, die de wegen A PB
en A Q B volgen. De twee takken vareenigen zich weer in B, en van hier wordt
de stroom naar het element teruggeleid.
Noemen wij I de stroomsterkte in BE .A, i 1 die in A PB,
i 2 die in A QB, r 1 den weerstand van A PB, r 2 dien van
A QB, V,. en Vó de potentialen in A en B. Dan is vooreerst
. · 439
F Ig.
. •

@:7

I=i 1

+i2 ,

•••••••

(dO)

daar alle electriciteit die het punt A bereikt, van daar moet
wegstroomen door de draden A PB en A QB. Verder he~ ft men
.

Va - Vó

21 =

ri

en 2.2 =

Va - Vó
3
, . . . . ( 1)
ri
.

dus
•

•

•

•

•

(32)

uit welke evenredigheid, in verband met (30), kan worden afgeleid
welk gedeelte· van den geheelen stroom door elk van de takken gaat.
Is b.v. r 1 = 10 r 2 , dan gaat
van den geh@elen stroom

rr

door den eersten en tf door den tweeden tak.
Is ook de weerstand R van den weg BE A, met inbegrip
van dien van het galvanische element, bekend, dan hebben
wij, formule (28) op dezen tak toepassende,

I=

E- (VaR

Vb)

.

. . (33)

Uit de vergelijkingè"n (30), (31) en (33) kunnen nu de vier onbekenden I, i 1 , i 2 en Va - Vó worden berekend. Daarbij vindt men
I

=

R

rl

E (rt
R + r2)

+

r2

+ rl r2

.

.

.

. . . (34)
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§ 525. Toepassingen van de stroomverdeeling. a. Ten einde
€en galvanometer die veel gevoeliger is dan een tangentenboussole, met dit laatste instrument te vergelijken (§ 504),
kan men een proef nemen naar het schema van Fig. 439.
Men plaatst nl. den galvanometer in den tak met den grootsten
weerstand en leidt den vollen stroom door de tangentenboussole. Is de verhouding tusschen r 1 en r 2 bekend, dan kan
men uit de aanw~izing van de tangentenboussole afleiden,
welk gedeelte van een ampère door de windingen van den
gal vanometer gaat.
b. Wil men met een galvanometer een stroom meten, die
te sterk is om geheel door de windingen geleid te worden,
dan brengt men een nevensluiting tusschen de electroden van
het instrument aan. De stroom gaat dan deels door die nevensluiting, deels door den galvanometer van de eene electrode naar de
andere; is de verhouding van de weerstanden van de twee wegen
bekend, dan kan uit de sterkte van den "afgeleiden" stroom
in den galvanometer die van den vollen stroom worden gevonden.
c. Men kan het eene stel windingen van een differentiaalgalvanometer (§ 509) deel laten uitmaken van den tak A PB
in Fig. 439, het andere stel van den tak A QB, op zoodanige
w\jze dat d0 deelen waarin de stroom zich splitst, in tegengestelde richting om de magneetnaald loopen. Fig. 440 heldert
dit nader op; daarin stellen
Fig. 440.
nl. wl en w2 de twee stellen
windingen voor, ter wille van
de d'lidelijkheid uit elkaar geschoven. De naald krijgt geen
afwijking als de weerstanden
in de takken gel~jk zijn. Hierin
heeft men een middel om een
onbekenden weerstand R1 te
meten; men plaatst hem daartoe in den eenen tak en een
weerstandsbank R2 in den anaeren.
§ 526. Gezamenlijke weerstand van naast elkaar geplaatste
geleiders. De draden A P B en A QB in Fig. 439 kunnen door
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een enkelen draad tusschen A en B vervangen worden, van zoodanigen weerstand dat aan de 8troomsterkte in B E A niets verandert. Daartoe is noodig dat die draad bij een bepaald poten·
tiaalvet·schil tusschen A en B evenveel electriciteit doorlaat al8'
de draden A P B en A QB te zamen. Zijn weerstand moet
daartoe zijn r 1 r 2 • Deze grootheid, die natuurlijk kleiner is
rt + r2
dan de klemste van de weerstanden r1 en r 2 , kan de weerstand van de combinatie der twee draden genoemd worden.
Met behulp van deze uitkomst kan men gemakkelijk formule
(34) terugvinden.
§ 527. Brug van Wheatston e. Bij de draadverbinding die in Fig. 439
is voorgesteld, daalt de potentiaal langs A PB en eveneens langs A Q B
geleidelijk van Va tot Vh, waarbij zoowél in den eenen als in den anderen tak de daling even groot is voor achterernvolgende deelen van den
draad, die denzelfden weerstand hebben. In het midden van A PB het midden nl., wat den weerstand betreft - is dus de potentiaal
-} (Va
Vb), en dezelfde waarde heeft hij in het midden van A Q B.
Worden dus de middelste punten van de takken verbonden, dan ontstaat in den verbindingsdraad geen stroom. Evenmin is dit het geval,
wanneer twee punten P en Q (Fig. 441), die de weerstanden van A PB
en A Q. B in dezelfde verhouding verdeelen, met elkaar vereenigd worden. Noemen wij de weerstanden van A P, PB, A Q en Q B, r 1, r 2,
r 3 en r 4 , dan zal du.s een in de "brug" P Q geplaatste galvanomete1•
geen uitslag vertoonen, wannee1• voldaan is aan de evenredigheid
1'1 : r~ = r 3 : r 4 • • • • • • • • (35)
Daar deze evenredigheid een noodzakelijke voorwaarde is voor de
afwezigheid van een stroom in P Q, kan men er een van de vier weerstanden uit afleiden, als de drie andere bekend zijn en zoo geregeld kunnen worden,
dat de galvanometernaald in rust blijft. Deze
methode om weerstanden te meten wordt
Q. veelvuldig toegepast.
Is eenmaal aan de voorwaarde (35) voldaan,
dan heeft elke verandering van een der weerstanden een afwijking van de naald tengevolge.
In den bolometer van LANGLEY, waarvan men zich dikwijls bij onderzoekingen over de stralende "Warmte· bedient, is een dunne metaalreep

+
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of een fijne draad zoo aangebracht, dat men er de stralen van een
warmtebron op kan laten vallen. De draad bevindt zich in een van de
vier takken van de dradencombinatie van Fig. 441, en de weerstandsverandering die hij bij bestraling ondergaat, verraadt zich door een
uitslag van een gevoeligen galvanometer in de brug.

§528. Methode van Poggendorft' ter bèpaling van electromotorisch&
krachten. In den sluitdraad AB (Fig. 442) van een galvanisch element
of van een batterij van elementen E E heeft, als de stroom gesloten is,
de potentiaal waarden die, telkens wanneer men over een stuk van bepaalden weerstand voortgaat, met een bepaald bedrag afnemen. In den
draad hebben wij dus een schaal van hooge en lage potentialen en wij
kunnen de electromotorische kracht van een element e meten door die
met de in die schaal voorkomende potentiaalverschillen te vergelijken.
Te dien einde verbinden wij vooreerst de
Fig. 442.
positieve pool van e met een punt P van
//
AB; de potentiaal van die pool neemt daardoor de waarde Vp aan, die in P wordt gevbnden, en dus de negatieve pool de waarde ~)E
Vp- e, wanneere de electromotorische kracht
van het element is. Wordt nu de negatieve r?~k.
pool van het element met een. punt Q van ~
A B verbonden, waar de potentiaal V9 is, dan ·
ontstaat in den verbindingsdraad een stroom
in de eene of de andere richting, naarmate
Vp - e is. Wordt echter het punt
of
V9
Q zoo gekozen, dat. V9 = V"- e, of
. (36)
Vp - V9 = e .
is, dan· blijft de naald van den galvanometer G in rust.
Omgekeerd is men zeker dat, zoodra dit -laatste door een geschikte
keus van de. punten P en Q verwezenlijkt is, vergelijking (36) geldt,
waarin Vp- V9 hetzelfde is als het potentiaalverschil dat de punten P
en Q ver.toonen, wanneer zij niet met e zijn verbonden. Is er nl. geen
stroom in den weg P e G Q - en dit blijkt uit het in rust blijven van
den galvanometer - dan hebben de puntenPen Q dezelfde potentialen
als de polen van het element e in den evenwichtstoestand. Aan den
anderen kant moet, juist omdat er geen stroom in P e is; alle van A
komende electriciteit zijn weg door P Q vervolgen; de stroomsterkte in
dezen draad en het potentiaalverschil tusschen zijn uiteinden zijn der-

> <
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halve door de verbinding met e niet veranderd. (Zij zouden wel veranderd zijn, als er in PeG Q een stroom liep.)
Zij E de electromotorische kracht van de batterij E E, i de stroomsterkte in de keten E AB E, R de geheele weerstand in die keten,
rp, q de weerstand van het stuk P Q, dan kan men voor (36) schrijven
e =i rp,q
en heeft bovendien
. E
~=R,

waaruit ter vergelijking van e met E volgt
e
1'p, q
E
7[·
Men kan ook, zonder R te kennen, de electromotorische kracht van het
oelement e vergelijken met die van een tweede element e' dat men bij
oeen herhaling van de proef in plaats van e bezigt. Blijft nl. de keten
EA BE onveranderd en moet men, terwijl het punt P op zijn plaats
wordt gelaten, bij de tweede proef, om de galvanometernaald te doen
~til$taan, de negatieve pool van e' met een punt Q' van AB verbinden,
~an is de verhouding van de eleetromotorische krachten
e
e'

1'p, q

1'p,q'

Als A B overal dezelfde dikte en dezelfde eigenschappen heeft, mag men
voor de verhouding van de weerstanden die van de lengte der stukken
P Q en P Q' nemen.
De thans beschreven handelwijze heeft het eigenaardige dat het element
e, op het oogenblik waarop men de electromotorische kracht bepaalt,
door geen stroom doorloopen wordt. De electromotorische kracht neemt
soms een andere waarde aan, wanneer het element een stroom geeft.
§ 529. Electrische stroomen in een net Yan geleiders.
Het in Fig. 442 voorgestelde geval onderscheidt zich van een

gewone stroomverdeeling (Fig. 439) door de aanwezigheid in
den tak P G Q van de electromotorische kracht e. Nog meer
ingewikkelde gevallen zijn mogelijk; men kon b.v. in Fig. 442
ook in den t.ak P Q een element plaatsen, of in de verschillende takken van Fig. 441 electromotorische krachten laten
werken. Door de beginselen die in dit hoofdstuk zijn uiteengezet, kan men in elk willekeurig net van geleiders de strOOII).·
sterkte in alle takken berekenen, zoodra alle weerstanden en
.alle electromotorische krachten gegeven zijn.
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Laat er m vertakkingspunten en n geleiders zijn. Vestigt men dan zijn
.aandacht op de potentialen in die punten en de stroomsterkten in de geleiders,
dan heeft men m n onbekenden. Wat de stroomsterkten betreft, kiezen wij
daarbij langs eiken geleider een willekeul'ige richting als de positieve.
Voor elk vertakkingspunt wordt een vergelijking opgeleverd door de voorwaarrle dat in de tijdseenheid evenveel electriciteit naar het punt toe als
daanan af stroomt. Dit geeft m -1 van ell1aar onafhankelijke vergelijkingen
.en niet m; het is nl. onmogelijk dat zich slechts aan één punt een electrische
lading opeenhoopt, en zoodra dus aan alle punten op één na aan de voorwaarde
voldaan is, is er van zelf aan voldaan, wat het laatste punt betreft.
Voor eiken geleider kan men verder een betrekking opstellen, overeenkomende met formule (28) van § 518.
Et· zijn dlls m + n -1 vergelijkingen en de onbekenden kunnen niet alle
"vorden gevonden. Dit was te verwachten, daar men het stelsel in zijn geheel
kan laden, zonder dat de daardoor verhoogde of verlaagde potentialen en de
~nveranderd gebleveh stroomsterkten ophouden aan de bovengenoemde voorwaarden te voldoen.
Men kan intusschen de vergelijkingen zoo schrijven, dat zij slechts de n
$tt·oomsterkten bevatten en de m -1 potentiaal ver3chillen tusschen een det·
vertakkingspunten en elk der ovet·ige; deze n + m -1 gt·ootheden kunnen
dan werkelijk worden berekend.

+

§ !130. Voltmeters. Wanneer in een al of niet vertakte
keten, of in een willekeurig net van geleiders, een stationaire
-electriciteitsbeweging bestaat, zullen de stroomsterkten en de potentiaalverschillen alle veranderd worden, zoodra tusschen twee
punten P en Q met ve1·schillende potentialen een nieuwe weg
'VOOr den stroom wordt geopend. Men ziet echter gemakkelijk
in dat van die veranderingen mag worden afgezien wanneer de
weerstand R van de nieuwe geleiding veel grooter is dan alle
.andere weerstanden. De zw-akke stroom

.
2=

V1 - Vq
R
'

<iie dan den nieuwen weg volgt, kan evenredig geacht wor-den met het potentiaalverschil dat oorspronkelijk tusschen
P en Q bestond.
Men maakt hiervan dikw\ils gebruik om dit potentiaalverschil te meten. Men verbindt nl. P en Q met een stroommeter,
ingericht als een galvanometer of een ampère-meter, van zeer
grooten weerstand, waarvan dan de uitslagen rechtstreeks een
maat voor i, en indirect voor Vp - Vq opleveren. Is zoodanig
instrument in volts geijkt, dan noemt men het een voltmeter.
L. II.

27
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§ 531. Arbeid van de electrische kracht. Er werd reeds
herhaaldelijk op de overeenkomst tusschen een waterstroom
in een nauwe buis en een electrischen stroom in een metaaldraad of in een anderen geleider gewezen. Wanneer wij ons
van de theorie der electrische vloeistof bedienen, moeten w\j
ons voorstellen dat deze van de metaaldeeltjes een met een
wrijving vergelijkbaren weerstand ondervindt; om dien te
overwinnen moet op de electriciteit een voortdrijvende kracht
''=erken. Deze is de electrische kracht (§ 440), die uit de in
§ 510 beschouwde potentiaalverschillen voortvloeit, en di.e bij
de beweging van de electridteit een zekeren arbeid verricht~
Beschouwen wij twee loodrechte doorsneden van een draad,
op den oneindig kleinen afstand l van elkaar, en stellen wij
de grootte van de doorsnede door rr voor, de grootte van den
druk in de vloeistof (§ 445) aan de eerste en de tweede doorsnede door p en p', de waarden van den potentiaal op die
beide plaatsen door V en V1, zoodat als er in de volumeeenheid N eenheden electriciteit aanwezig zijn,

V- vr=P- p'
N

is (§ 440).
Wij onderstellen dat p > p' en dus V> V1 is .. Op de electrische vloeistof tusschen de doorsneden werkt dan een kracht
(p-p')rr=(V- P)Nrr, . . . . . (37)

dus, daar het beschouwde deel N rr l eenheden van de vloeistof bevat, op de eenheid electliciteit een kracht
V- V;
(V-- V') N rr
z '
F=~a.-z-=
waaruit blijkt dat ook nu, evenals vroeger in een dieleetricum (§ 440), de electrische kracht door het potentiaalverval
bepaald wordt.
Stellen wij ons verder voor dat de beschouwde hoeveelheid
vloeistof zich in de richting van de eerste naar de tweede
doorsnede over een oneindig kleinen afstand ~ verplaatst. Dan
verricht de kracht (37) een arbeid
(V- V') Nrr~,
of
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(V- V') e,

wanneer men
NIJ'ó=e

stelt. Dit is de oneindig kleine hoeveelheid electriciteit die
door een doorsnede gegaan is..Men mag voor de uitkomst ook
schrijven
F' l e.

Wij kunnen nu gemakkelijk een regel aangeven voor den
arbeid dien de in een eindig deel van den geleider werkende
electrische krachten verrichten, wanneer in dien geleider een
electriciteitsbeweging bestaat. Wij verdeelen nl. de geheele
lengte in oneindig kleine deelen, elk van de lengte l, en passen op elk deel de gevonden uitkomst toe. Da.n vinden v<rij,
daar e voor elke doorsnede even groot is, voor de som van
al de arbeiden
Q = e L (V- V'),
of wel
(38)
Q =eL (F l) .
Voor de eerste uitdrukking kunnen wij pok schrijven
Q =(V, - V 2 ) e,
(39)
als V, en V 2 de potentialen aan de uiteinden van den beschouwden draad zijn.
In de tweede uitdrukking heeft L (F l) een eigenaardige beteekenis. Stellen wij ons nl. voor dat een eenheid electriciteit
den geheelen geleider van het eerste naar het tweede einde
doorloopt. Dan werkt daarop, terwijl hij zich in het element l
bevindt, een kracht F, en deze verricht bij het doorloopen
van dat element een arbeid F l. De som L (F l) is dus de
arbeid dien de electrische kracht verricht wann'eer een eenheid
electriciteit den geleider van het eene einde naar het andere
doorloopt.
Wij zullen
:L (F' l) = E
stellen en deze grootheid, waartoe elke in een punt van den
geleider werkende electrische kracht het zijne bijdraagt, de
electrische werking langs den, geleider noemen. Wij kunnen nu
zeggen : De arbeid van de electrische krachten in den geleider
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wordt gevonden door de electrische werking .langs den geleider
met de hoeveelheid doorgestroomde electriciteit te vermenigvuldigen.
Wij merken daarbij nog op dat die hoeveelheid e bij onze
afleiding ·On€lindig klein ondersteld werd, en dat men den
arbeid bij het doorstroomen van een eindige hoeveelheid kan
berekenen door deze in oneipdig kleine deelen te verdeelen.
Is E voortdurend even groot, dan vindt men den totalen
arbeid door E met de geheele hoeveelheid electriciteit die door
een doorsnede gegaan is, te vermenigvuldigen.
Blijkens het bovenstaande is
E= V 1 - V2 •
Daaruit volgt dat wanneer de uiteinden van den geleider met
elkaar samenvallen, zoodat V 1 = V2 is, E = 0 wordt. Derhalve:
De electrische werking langs een gesloten kring is 0, en in
zulk een kring verrichten de electrische krachten, alles samengenomen, geen arbeid.
Tot toelichting van deze uitkomst herinneren wij eraan dat
bij de electriciteitsbeweging in een gesloten kring van geleiders in het algemeen tweeërlei krachten in het spel zijn.
Vooreerst vloeien uit de potentiaalverschillen krachten voort,
die in ieder punt van de keten de electriciteit in de richting
waarin de potentiaal daalt, trachten voort te drijven ; dit zijn
de "eleotrische" krachten. Ten tweede moeten wij ons voorstellen dat op sommige plaatsen nog krachten van anderen,.
aard, de "electromotorische" bestaan. Wij hebben die reeds
in § 442 in den draad D D van Fig. 382 ondersteld en passen
dezelfde benaming ook toe op de oorzaken die aan de grens
van twee geleiders (§ § 482 en 485) werkzaam z\jn. Terwijl nu
in een deel van de keten de electriciteitsbeweging zeer goed
het gevolg van de potentiaalverschillen kan zijn (§ 510), moete~ wij, als wij de keten in zijn geheel beschouwen, de oorzaak
vu.n den stroom in de electromotorische krachten zien. Eerst
ten gevolge van deze ontstaan de potentiaalverschillen, die van
zelf zoo geregeld worden, dat door elke doorsnede evenveel electriciteit stroomt.
Laat b.v. tusschen twee doorsneden .A en B van de keten
electromotorische krachten in de richting van A' naar B werken,
terwijl dergelijke krachten in het overige deel van den kring,
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dat wij ter onderscheiding B CA noemen, niet bestaan. Dan
ontstaat in B een hoogere potentiaal dan in A en dit heeft
ten gevolge dat in beide deelen van de keten electrische
krachten werken, die van B naar A gericht zUn. In het deel
B CA heeft de electriciteitsbeweging alleen onder den invloed
van deze krachten plaats; in het deel AB daarentegen kunnen
zij slechts de electromotorische krachten, die de overhand behouden, min of meer opheffen. Het verschil V6 - V, neemt
zulk een waarde aan dat door B CA juist evenveel e:klctriciteit naar A stroomt, als in denzelfden tijd in het deel A B
van A naar B wordt gedreven.
Natuurlijk komt nu bij een beschouwing van de electriciteitsbeweging zoowel de arbeid van de electrische als die van de
electromotorische krachten in aanmerking. Wat de eerste
betreft ziet men gemakkelijk in en blijkt ook uit formule
(39) dat de arbeid voor een bepaald deel van den geleider
positief of negatief is, naarmate de potentiaal in de richting
waarin dit dool door de electriciteit doorloopen wordt, daalt
of stijgt.
Dè arbeid van de èlectrische krachten is dus positief in het
deel B CA van de keten, en negatief tusschen'A en B, omdat
hier de stroom naar de zijde van den klimmenden potentiaal
gericht is. Daar de potentiaal van A naar B evenveel stijgt
als hij op den weg B CA daalt, is de negatieve arbeid in het
eene deel even groot als de positieve in de andere. Voor de
geheele keten is dus de arbeid van de electrische krachten
0 en bl\jft alleen die van de electromotorische krachten, dien
wü in de volgende § zullen beschouwen, over.
Merken wij nog op dat er in de keten meer dan één plaats
kan zijn, waar electromotorische krachten werken. In een
galvanisch element vindt men, bij elke aanraking van twee
verschillende stoffen, deze krachten in een dunne laag, waarop
het boven van het deel A B gezegde van toepassing is.
§ 532. Arbeid van electromotorische krachten. Toestellen
waarin zulke krachten werken, die de electriciteit van heteene
eindpunt naar het andere drtjven, en waarvan de galvanische
elementen voorbeelden zUn, zullen wij in het algemeen stroomgevers noemen. Ván de eindpunten noemen wij dat waar de
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electriciteit door die krachten naar toe gedreven wordt, de
positieve en het andere de negatieve pool.
De electramotorische krachten kunnen op zeer verschillende
wijze over den stroomgever verdeeld zUn; in een galvanisch
element b.v. moeten w\j ze, zooals wij reeds weten, aan de
contactplaatsen zoeken. Wij kunnen intusschen al die krachten
tot één enkele grootheid samenvatten, die wij nu voor een
oogenblik de electramotorische werking van den stroomgever noemen en die wij door E zullen voorstellen.
Wij kunnen als maat voor die electramotorische werking
het potentiaalverschil nemen dat zij, wanneer er geen sluitdraad is, tusschen de polen teweegbrengt, dus, wanneer dan
de potentiaal van de positieve pool V1 en die van de negatieve Y 2 is,
E= V 1 - V2
stellen. Wij kuhnen echter ook de electramotorische werking

meten door den arbeid dien de electramotorische krachten in den
stroómgever verrichten, 1canneer hij in de richting van cle negatieve naar de positieve pool door een eenheid electriciteit doorZoopen wordt. Dat de beide opvattingen op hetzelfde neerkomen,
kan men inzien door een redeneering, zooals w\i in§ 445 bezigden.
Stel dat de polen van den stroomgeve1· vcrbonden zijn met de platen van
eert condensator, door lucht van elkaa1· gescheiden. Dan wordt deze geladen
tot een potentiaalverschil V1 - V2 , en wanneei'S het oppervlak van de platen
en d hun onderJingen afstand voorstelt, heeft men voor de lading van den
condensator

0'1 -d V

2)

S, voor het arbeidsvermogen dat daaraan beantwoordt

(V1- V )2 S
(V - Y )2 S
2
1 d/
(§ § 442, 448 en
2 d ' rn voor de aanti·ekking dei' platen
2

450). [Bezigt men de gebiouikelijke eenheden, dan moet men deze d1oie uitdrukkingen alle door 4 ". deelen.] Naderen nu de platen tot elkaar over een
oneindig kleinen afstand à, dan heemt, daar V1 - V 2 constant blijft, de lading
t-oe met een bed1oag

2 )S~ [e=~V~
e =(V1 -V
c/2

V2)Sà]
4 ". d2
'

. . . .

(40)

de aantrekking van de platen verricht een arbeid
(V1- V2)~Sà [(V1 - V2.)2Sà]
2 d2
8 ". d'
'

0

•

0

0

0

0

(41 î

zoodat de platen, wannee1o zij ovel'igens VI'ij zijn, een hieraan gelijk arbetdsvermogen van beweging krijgen, en rle energie van den condensatoio neemt toe
met een bedtoag dat bij berekening deze zelfde waarde (41) blijkt te hebben.
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In het geheel komt dus een ai'!JeidsveJ'mogen te voorschijn, gelijk aan het
<l.ubbel van (4-1) en waarvoor men dus blijkens ( 40) mag schrijven
(V~-

Y2)e.

Daar nu dit arbeidsve•·mogen aan den arbeid van de electromotorische
k!'achten in den stroomgevl'r moet beantwoorden, ene de hoeveelheid electriciteit is, waardoor deze is doorloopen, komen wij tot het besluit dat de arbeid
die verl'icht wordt, als de stroomgeve•· doo1· een eenheid electriciteit doorJoopen wordt, door hetzelfde getal wordt voorgesteld als het potentiaalve•·schil
VI- v•.

Uit het zooeven gezegde kunnen wij afleiden dat de arbeid
van de electramotorische krachten in den stroomgever gevonden
wordt door de electramotorische werking E, of, zooals w~j voortaan
weer zullen zeggen, de electramotorische kracht E met de door·
gestroomde hoeveelheid electriciteit te vermenigvuldigen. Van den
()p deze wijze berekenden arbeid zeggen wij ook dat hij door
de electramotorische kracht of door den stroomgever verricht wordt.
Wij merken eindelijk nog op dat de arbeid positief is wanneer de stroomgever in de richting waarin de electromotoriscbe kracht werkt, door electriciteit wordt doorloopen; heeft
de electriciteitsbeweging in tegengestelde richting plaats, dan
is de arbeid negatief, ·maar wordt, wat de getalwaarde betreft,
naar denzelfden regel bepaald.
§ 533. . .b·beid per t:\jdseenheid. Wanneer de stroomsterkte
i is, en de per tijdseenheid door een doorsnede gaande hoeveelheid electriciteit dus eveneens i bedraagt, wordt per seconde
in het geval van § 531 door de electrische krachten een arbeid
E i, en evenzoo in het geval van § 532 door de electromotorische kracht een arbeid Ei verricht. Deze uitdrukkingen zijn
geldig wanneer men i en E of E in bij elkaar passende eenheden uitdrukt, b.v. in de theoretische electromagnetische
eenheden, waarbij wij bedenken dat zoowel E (§ 531) als E
(§ 532) in dezelfde eenheid als een potentiaalverschil kan worden aangegeven. Is E of E 1 volt, en de stroomsterkte 1 ampère,
dan z~jn de waarden in theoretische electromagnetische een.
1]
8
heden (§ 500) V108
4 17' en -----ro- 10 en 10 . De arbmd bedraagt
dus per tijdseenheid 101 ergen, zoodat de werkzaamheid van
de electrische krachten of van de electromotorische kracht
1 watt (§ 183) bedraagt. (Verg. § 500.) In .het algemeen vindt men
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dus de arbeidsverrichting in watts wanneer men het aantal voli$
met het aantal ampères. vermenigvuldigt.
§ 534. Warmtoontwikkeling door een electrisch en stroom.
In het verige hoofdstuk (§ 480) werd reeds gesproken van de
verwarming van e.en metaaldraad waardoor de ontladingsstroom
van een condensator geleid wordt. Heeft men met een blijvenden stroom te doen, dan wordt in de geleiders die hij doorloopt, aanhoudend, zoo lang de electriciteitsbeweging duurt,
warmte ontwikkeld, en men kan het bedrag daarvan. gemakkelijk voorspellen, wanneer men uitgaat van het voor de hand
liggende denkbeeld, dat de warmte wordt voortgebracht door
den arbeid die verricht moet worden om de electriciteit voort
te drijven, dus door den in § § 531 en 532 besproken arbeid
van .Qe electrische en de electromotorische krachten.
Bestaat vooreerst in een metaaldraad met den weerstand
r, waarin geen electromotorische krachten werken, een stroom
van de sterkte i, waarvoor eeu potentiaalverschil
V,- V2 =ir
tusschen de uiteinden noodig is, dan bedraagt de arbeid van
de electrische krachten per tijdseenheid
(Y 1 - V2) i = i 2 r;
per seconde zal dus een hoeveelheid warmte worden ontwik·
keld', die, als A het mechanisch warmte-aequivalent is, in
calorieën door de formule
. (42)
wordt uitgedrukt.
Deze uitkomst wordt door de waarnemingen bevestigd. Voor·
eerst heeft men gevonden dat werkelijk de warmteontwikkeling evenredig is met den weerstand van den geleider en met
de tweede macht van de stroomsterkte (wet van JouLE) en
ten ~weede beantwoordt het bedrag van de ontwikkelde warmte,.
ook wat de absolute grootte· betreft, aan de theoretische formule. Wat dit punt betreft, herinneren wij er aan dat bij een
stroom van 1 ampère, in een weerstand van 1 obm, als dos.
het potentiaalverschil 1 volt bèdraagt, de arbeid per second&
· 10 7 ergen is. Dit staat (§. 142) gelijk met
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419 X 105 = 0,24 caloneên,
en hiermee stemmen de uitkomsten van de metingen overeen.
Hierin ligt een nieuwe bevestiging van de wet van het behoud
van arbeidsvermogen. Men kan ook zeggen dat men uit waarnemingen over de warmteontwikkeling door een stroom het
mechanisch warmte-aequivalent kan afleiden. Heeft men nl.
waargenomen dat de warmteontwikkeling onder de genoemde
omstandigheden 0,24 calorieên bedraagt, terwijl men weet dat
de arbeid 10 7 ergen is, dan volgt daaruit door deeling de
waarde van A..
Drukt men i in ampères en r in ohms uit, dan wordt in
het algemeen, volgens de wet van JouLE de warmteöntwikkeling
per tijdseenheid door
w=0,24f1 r . . . . . . . (43)
bepaald.·
Zijn een aantal geleiders met de weerstanden r 1 , r 2 , r 3, enz.
achter elkaar geplaatst, dan is de totale ·warmteontwikkeling;
per seconde
w = 0,24 i 2 (r1 + r 2 + r 3 + ...).
Zij is . over de geleiders in evenredigheid met hun weerstanden
verdeeld. Van daar, dat men de warmteontwikkeling voor een
groot deel op bepaalde plaatsen in de keten kan opeenhoopen,
iets waarvan voor de electrische verlichting wordt partij getrokken.
Hoe het komt dat een !Jraad waardoor een standvastige
stroom geleid wordt, ondanks de aanhoudende warmteontwikkeling slechts tot een bepaalde temperatuur verhit wordt, en
van welke omstandigheden die temperatuur afhangt, zal men
gemakkelijk inzien.
In de electrische gloeilampen wordt een dunne kooldraad of metaaldraad door d.en stroom tot gloeien ~ebmcht. Dáarbij is het ~r vooral
om te doen, een zoo hoog mogelyke temperatuur te bereiken (verg.
§ 389). Het was dan ook een groot~ vool'}litgang toen men metalen
had gevonden, die een hoog smeltpunt hebben, bij hooge temperatuur
niet te week worden en zich op geschikte wijze tot dunne draden laten.
bewerken. In den laatsten tijd is vo01'11l wolframium in gebruik.
Door den glazen bol waarin de draden bevat z.ijn, luchtledig te makeD
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wordt bij lampen met een kooldraad het verbranden voorkomen. Intus~chen doet zich bij beide soorten van lampen steeds een ander verschijn·sel voor, waardoor aan den levensduur van de lamp een grens wordt ge-steld. De hoog verhitte draad geeft nl. voortdurend kleine deeltjes af,
-door welke "verstuiving" niet alleen de draad dunner, maar bovendien
-de glaswand waarop zich de uitgezonden deeltjes vasthechten, allengs
minder doorschijnend wordt.
Door stikstofvulling wordt het verstuiven aanmerkelijk verminderd;
·het daardoor verkregen voordeel overtreft het nadeel van de warmtegeleiding door het gas, waardoor de temperatuur van den draad daalt.
Bij elke gloeilamp wordt aangegeven de spanning (het potentiaalverschil) die tusschen de verbindingsdraden moet bestaan om de stroom-sterkte te geven, die de draad zonder bezwaar kan verdragen.
Wij vermelden nog dat als eenheid van lichtsterkte eener lamp de
~,Hefnerkaars" gebrui~t wordt, nl. de lichtsterkte van een brander met
amylacetaat, waarvan de vlam een bepaalden vorm en grootte heeft. De
-economische waarde van een lamp wordt nu bepaald door het aantal
watts dat per kaars noodig is. Dit aantal is voor kooldraadlampen 3 à 4,
voor metaaldraadlampen met een luchtledig 1,0 en voor wolfraamlampen
met stikstof 0,5. Moet men meerdere gloeilampen aan een zelfde stel
draden (het leidingsnet) verbinden, dan worden ze in den regel naast.
elkaar geschakeld.
In een electrische booglamp heeft men twee koolstaven die met de
beide stroomdraden zijn verbonden. Door de koolspitsen met elkaar in
aanraking te brengen sluit men den stroom ; de kolen gaan dan op de
aanrakingsplaats gloeien. Verwijdert men ze nu van elkaar, dan vormt
zich tusschen de spitsen een lichtboog, waardoor de stroom blijft doorgaan. De gloeiende koolspitsen, vooral de positieve, die kratervormig
wordt uitgehold, zenden daarbij een zeer intensief licht uit.
Bij kwikbooglampen wordt een lichtboog gevormd tusschen twee
kwikoppervlakken in een luchtledige buis van glas of kwarts. Het is in
dit geval de kwikdamp in den boog, die een zeer intensief licht, rijk
aan ultraviolette stralen, uitzendt.

De wet van JoULE gaat ook voor vloeistoffen door, b.v. voor
die, welke in de galvanische elementen zelf aanwezig zijn.
De warmteontwikkeling die in de geheele keten plaats heeft,
wordt door formule (43) bepaald, als men onder r den geheelen weerstand verstaat.
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§ 535. Wet van Ohm voor een willekeurigen stroomgever.
Worden de polen van den in § 532 beschouwden stroomgever

<ioor een sluitdraad verbonden, dan ontstaat, ten minste wan·
neer de in den toestel werkende krachten standvastig z\jn,
een stationaire electrische stroom i. De daardoor in de keten
()ntwikkelde warmte beantwoordt aan den arbeid van de electra·
motoriséhe krachten in den stroomgever. De warmteontwikkeling
wordt echter door (43) o'f (42) bepaald, als r de geheele weerstand in de keten is, en de bedoelde arbeid is per tUdseenheid
volgens het in § 533 gezegde Ei. Derhalve moet
i~ r =Ei,
of
i= E . . . . . . . . (44)

r

zijn, welke vergelijking de wet van OHM uitdrukt.
Op dezelfde wijze ziet men in dat twee of meer in een keten
achter elkaar geplaatste stroomgevers een stroom
L.E

.

~=-

r

zullen teweegbrengen. In den noemer staat hier weer de geheele weerstand en in den teller de algebraïsche som van de
~lectromotorische krachten, welkE> men van het positieve of
het negatieve teeken moet voorzien, al naarmate zU de electriciteit in de eene of de andere richting trachten rond te drUven.
Het spreekt van zelf dat, wanneer een stroomgever met de
electramotorische kracht E werkt in een keten waarin de electriciteit nog door andere oorzaken bewogen wordt, de formule
(44) niet meer doorgaat. Steeds is echter per tijdseenheid de
warmteontwikkeling
•

(45)

Ei
··A . . . . . . . . .

(46)

.

A
en de arbeid van de krachten in den stroomgever Ei, dus de
hoeveelheid warmte die daaraan zou beantwoorden

Is nu
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-

~
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dan is (45) kleiner da.n (46); dan wordt dus in de keten minder warmte ontwikkeld dan aan den arbeid van de k~achten in
den stroomgever beantwoordt. Het tegendeel doet zich voor, als

z.>E.
- lS.

r
Als voorbeeld diene het geval dat een condensator door een stroomgever met de electromotorische kracht E geladen wordt (§ 489). Is de
weerstand van den stroomgever met inbegrip van de verbindingsdraden r, dan is wel is waar het eerste oogenblik de stroomsterkte E

r'

maar aanstonds wordt hij kleiner, daar het potentiaalverschil tusschen
de bekleedselen (öf, zooals men ook kan zeggen, de dielectrische veerkracht in den condensator) zich tegen de electromotorische kracht verzet. Na korten tijd is i= 0 geworden.
Daar dus, met uitzondering van het allereerste oogenblik, i

< ~ is,

moet de warmteontwikkeling minder bedragen dan met den arbeid van
de krachten in den stroomgever zou overeenkomen. Het verschil beantwoordt aan het electrische arbeidsvermogen dat in den condensator
wordt opeengehoopt.
§ 536. Electrolyse. Scheikundig samengestelde lichamen die

tot de zuren, zouten of basen behooren, of in aard daarmee min of
meer overeenstemmen, kunnen in gesmolten of opgelosten toestand
den electriseken stroom geleiden. Om dit waar te nemen, plaatst
men twee geleiders als electroden in de vloeistof en verbindt
die met de polen van een element of een batterU van elementen. Bij dergelijke proeven bl~jkt nu het volgende.
a. Geen van de bedoelde stoffen kan den stroom geleiden zonder ontleed te worden in twee bestanddeelen, wam·van het eene
aan de positieve electrode en het andere aan de negatieve electrode te voorschijn komt. Deze ontleding wordt electrolyse genoemd,· de stoffen die daarvoor vatbaar zijn heeten electrolyten,
en de twee bestanddeelen waarin zij gesplitst worden ionen.
b. Het metaal, of de stof die de plaats daan•an bekleedt, -in een zuur dus de waterst of- is altijd heteene van deze bestanddeeten; het komt aan de electrode te voorschijn, waar de stroom den
electrolyt verlaat (de negatieve electrode of kathode). Men noemt
het daarom het kation, terw~jl het andere bestanddeel, dat aan de
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positieve electrode of anode wordt afgescheiden, het anion heet.
c. Op de afscheiding van de ionen aan de electToden kunnen
"secundaiTe" weTkingen volgen, die in geen veTband met den
electTischen stToom staan. Soms splitst een van de ionen zich,
soms werken zij op de electrode of de vloeistof.
Wordt b.v. een oplossing van Cu S 0 4 tusschen platinaelectroden aan de electrolyse onderworpen, dan wordt de eene
platinaplaat met koper bedekt en ontstaat aan de andere S 0 4 •
Dit geeft met water H2 S 0 4 en zuurstof, die ill bellen ontw~jkt.
Bevindt zich Cu S 0 4 tusschen twee koperplaten, dan zal,
terwijl de eene met koper bedekt wordt, van de andere een
hoeveelheid koper zich met het vrij geworden S 0 4 verbinden.
De hoeveelheid opgelost kopersulfaat blijft dezelfde, maar de
eene electrode neemt in gewicht af oo de andere evenveel toe.
Uit Na2 S 0, ontstaan Na2 en S 0 4 • Het eerste bestanddeel
geeft met het water Na H 0 en waterstof, het tweede, wanneer de anode uit platina bestaat, H2 S 0 4 en zuurstof. Terwijl dus
aan de electroden gassen ontwijken, zal tevens de vloeistof, wanneer men er een lakmoesoplossing heeft bijgevoegd, aan de eene
zijde een roode, en aan de andere een blauwe kleur aannemen.
Onderstellen wij eindelijk dat de stroom gaat door verdund
zwavelzuur tusschen platinaelectroden. Er ontstaat dan eerst
H2 en S 0 4 , maar het laatste bestanddeel vormt met het water
H 2 S 0 4 , onder ontwikkeling van zuurstof. Het is dus alsof het
wateT ontleed woTdt, en men noemt het veTschijnsel dan ook wel
de electTolyse van het wateT. Er is intusschen alle grond om
aan te nemen dat, zooals boven werd gezegd, het zwavelzuur
bet lichaam is, dat rechtstreeks ontleed wordt. Op dezelfde
wijze moet de ontwikkeling van wate-rstof en zuurstof worden
opgevat, die in menig ander geval bij de electrolyse van een
zoutoplossing of een zuur wordt waargenomen.
Voor de zooeven van de waterontleding gegeven verklaring
pleit o. a. dit, dat bij aanhoudende verdunning het geleidingsvermogen van elke oplossing kleiner en kleiner wordt, wel
een bewijs, dat niet het water, maar de opgeloste stof den
stroom geleidt. WoTdt water zoo goed mogelijk van alle vTeemde
stoffen bevrijd, dan is het geleidingsveTmogen zeer klein en zeker
zou het bij volkomen zuiver water uiterst gering zijn.
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Hierin ligt geen tegenspra ak met de ervaring die men bij
proeven over de wrijvingseleetriciteit opdoet. De dunne vochtlaag die dikwijls het oppervlak van een vasten isolator bekleedt,
bestaat zeker niet uit volkomen zuiver water en een zeer ·
gering geleidingsvermogen is reeds voldoende om spoedig de
hofweelheden electriciteit af te voeren, waarmee men bij de
bedoelde proeven werkt.
§ 537. Beweging van de ionen. Men kan zich de electrolyse
voorstellen onder het beeld van twee rechthoekige figuren die
elkaar eerst bedekken en waarvan vervolgens, zooals Fig. 443
doet zien, de eene A' B' C' D' een weinig over de andere verschoven wordt. Stellen A D en B C de
Fig. 443.
electroden
voor, en wordt de electrolyt
AA
BB'
van links naar rechts door een stroom doorloopen, dan kan men zich verbeelden dat
het eene bestanddeel dat wij P zullen
DIJ'
Cc' noemen, op zijn plaats blUft, maar dat het
andere Q met den stroom meegaat. Klaarblijkelijk zal dan een zekere hoeveelheid van dit bestanddeel
zich b\j B C in vrijen toestand vertoonen, en een daaraan
aequivalente hoeveelheid van P aan AD te vootschljn komen 1
tenvUl elk volume·element binnen de vloeistof van beide bestanddeelen evenveel blijft bevatten.
Wat de ontleding van de stof betreft, zou men intussche n
hetzelfde waarnemen, als het bestanddee~ Q in rust bleef en
P zich naar links verplaatste, en eveneens als P en Q zich
beide, maar in tegengestelde richting bewogen. De ontleding
hangt alleen af van de relatieve b-eweging van het eene bestanddeel ten opzichte van het andere.
Natuurlijk zijn in wel'kelUkheid de bewegingen in den electrolyt zeer ingewikkeld. Reeds voor dat een stroom is toegelaten bestaat de warmtebeweging van de molekulen (P Q) in
hun geheel en van de bestanddeeten binnen de grenzen van
elk molekuul, enkele molekulen kunnen gedissocieerd worden
in atomen of atoomgroepen, die gedurende eenigen tijd vrij
bl\jven. Bij dat alles zal echter geen richting kunnen worden
aangewezen, in welke de bewegingen bij 1'Joorkeur plaats hebben.
Men moet zich voorstellen dat dit verandert zoodra een elec-
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trische stroom door het lichaam gaat. De atomen van het bestanddeel P verplaatsen zich dan in grooteren getale of' met grootere
snelheid naar links dan naar rechts; eveneens gaan de atomen
van Q, al bewegen zij zich nog wel in alle richtingen, in meer·dere mate naar rechts dan naar links. Men kan nu spreken
van de gemiddelde snelheden van de bestanddeelen P en Q, en.
met deze gemiddelde snelheden moeten wij de rechthoeken van
Fig. 443 over elkaar verschuiven.
De onderstelling dat in den electrolyt, ook wanneer er geen
stroom doorgeleid wordt, eenige molekulen gedissocieerd zijn, is
noodig omdat zelf's het kleinste potentiaalverval binnen de vloeistof' voldoende is gebleken, om een electrischen stroom, vergezeld
van een ontleding, teweeg te brengen. Men moet dus wel aannemen dat eenige atomen gereed staan om zelfs aan zeer
zwakke voortdrijvende krachten te gehoorzamen.
§ 538. Wetten van de electrolyse. Aan F ARADAY is men de
ontdekking van de volgende wetten verschuldigd.
a. De hoeveelheid van een stof', die per tijdseenheid door een
electriseken stroom &ntleed wordt, en dus ook de hoeveelheid van
elk bestanddeel, die in vrijheid wordt gesteld, is evenredig met de
stroomsterkte.
b. Als verschillende stoffen door even sterke stroomen worden
doorloopen, worden hoeveelheden ontleed, die scheikundig aequivalent zijn; hetzelfde geldt ook van de hoeveelheden der bestandcleelen, die uit deze stoffen worden afgescheiden.
Worden b.v. oplossingen van zinkeulfaat en van kopersulfaat achter elkaar in een keten geplaatst, dan worden van
heide zouten evenveel molekulen ontleed en van de metalen
evenveel atomen neergeslagen.
Daarentegen wordt uit verdund zwavelzuur een hoeveelheid
waterstof ontwikkeld, die tweemaal zoo ve~l atomen bevat ·
als de hoeveelheid koper die dezelfde stroom uit een oplossing van kopersulfaat afscheidt. Inderdaad is één atoom van
het tweewaardige koper scheikundig aequivalent met twee
atomen van de eenwaardige waterstof.
De boeveelheid van een stof, die door een stroom van 1
11mpère in de seconde ontleed of in vrijbeid gesteld wordt,
wordt het electrachemische aequivatent van die stof genoemd.
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Uit de tweede wet van FARADAY volgt dat, zoodra men het
electrochemische aequivalent van één stof bepaald heeft, ook
dat van andere bekend is.
Het electrochemische aequivalent van waterstof is 0,01045
mg, dat van water ongeveer 9 maal zoo groot, nl. 0,0934 mg:
Men kan van de electrolyse gebruik maken om stroomsterkten
te meten. Men bepaalt daartoe het aantal kubieke centimeters
knalgas dat gedurende een bepaalden tijd wordt ontwikkeld,
of de gewichtsvermeer~ering van een eleètrode waarop het
metaal uit een zoutoplossing wordt neergeslagen.
De voor deze metingen gebruikte toestellen heeten voltameters 1), een naam die ook wel aan elken voor de electrolyse
bestemden toestel gegeven wordt.
§ 539. Electrische ladingen van de ionen. De vermelde verschijnselen bewijzen dat in electrolyten de beweging van de electriciteit rJnafscheidelijk verbonden is met bewegingen van de gewone stof, met een relatieve verplaatsing nl. van het eene ion ten
opzichte van het andere. Voor dezen samenhang schijnt maar
één verklaring mogelijk; men moet :o.l. onderstellen dat van
de twee deelen waarin een molekuul bij de electrolyse gesplitst
wordt, welke deeltjes wü door den naam ionen aanduiden (verg.
§ 472), het metaal of het daarmee averemkomende een positieve
lading en het andere een even groote negatieve lading heeft.· Dan
is het nl. duidelijk dat onder den invloed van een potentiaal,
verval in den geleider het metaal naar de kathode, en het
:andere bestanddeel naar de anode wordt gedreven. Verder
moet men aannemen dat de ionen, zoodra zij de electroden be-reikt hebben, hun ladingen daaraan afstaan; immers, zij blijken, in vrijen toestand gekomen, geen ladingen te hebben.
Bovenstaande hypothesen komen hierop neer, dat de electriciteitsbeweging in een electrolyt plaats heeft door middel van
convectie (§ 471), met dit eigenaardige intusschen, dat de daarmee belaste lichaampjes geen ladingen behoeven te ontvangen,
maar alleen ladingen die zij toch reeds hadden aan de electroden hebben af te· staan. Is nu de convectie de eenige wijze
waarop de electriciteitsbeweging plaats heeft, dan moet de hoe1) Wel te onderscheiden van voltrne(e!'S (§ 530).
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veelheid electriciteit die in den stationai1·en stroom in zekeren Htjd
-van de kathode verder -vloell, gelijk zijn aan de som der ladingen
-?Jan al de metaaldeeltjes dir; deze electrode irt dien tijd bereiken.

De eerste wet van F ARADAY is dus verklaard, wanneer men
-onderstelt dat in een bepaalden electrolyt elk metaalatoom met
~en

zelfde onveranderlijke lading is voorzien.

Wat de tweede wet betreft, deze geeft aanleiding tot .een
gevolgtrekking, die meer dan iets anders het nauwe verband
tlisschen de scheikundige en de electrische verschijnselen doet
uitkomen. Als nl. twee voltameters, de een met kopersulfaat
~n de ander met zinksulfaat, achter elkaar in de keten geplaatst zijn, gaat door beide evenveel electriciteit naar de
kathode. Daar echter gelijke aantallen metaalatomen met deze
QVerbrenging belast zijn, moeten een atoom koper in het eene
en een atoom zink in het andere zout gelijke ladingen hebben.

Natuurlijk moeten dan ook de negatieve ladingen die de
atoomgroep S 0 4 in de beide lichamen heeft, even groot zijn.
Ook in zwavelzuur moet d.e laatstgenoemde atoomgroep
~ezelfde lading hebben als in Cu S 0" maar daaruit volgt, dat
een atoom waterstof in het H2 S 0 4 een. half zoo groote lading
heeft als een atoom koper in het Cu S 0 4 • Eèn atoom van een
tweewaardig element is dus de drager van een tweemaal zoo
groote lading als een atoom van een eenwaardig element.

De ladingen
in verhouding
vergelijkt met
kunnen geven.

die men aan de ionen moet toeschrijven, zijn
tot hun massa zeer groot, wanneer men ze
de ladingen die wij aan zichtbare voorwerpen

Men kan uit het electrachemische aeqnivalent van
·waterstof afleiden dat 0,01045 mg waterstofionen een lading van
één coulomb hebben. Daaruit volgt voor de lading van een

"gramatoom" waterstof, d. w. z. van zooveel gram als door het
.atoomgewicht 1,008 wordt aangewezen (verg. § 223} 96500 couiombs. Met behulp van het in § 508 gezegde vindt men hieruit
,gemakkelijk dat de lading van één milligram gelUk is aan die van
·een bol met een straal van 30 millioen meter, als hij tot een
·potentiè;.al werd geladen, die in electrastatische maat ongeveer 30
'[100] bedraagt (§ 508). Intusschen kan men, ondanks de groote
1ading.en der ionen, buiten een electrolytische oplossing niets
van een electrisch veld bespeuren. Daar nl. in de oplossing talh~

~
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looze po::;itief en evenveel even sterk negatief geladen lichaampjes
~anwezig zijn, loopen de krachtlijnen alleen tusschen bet eene
lichaampje en het andere. Het electrische veld in de tusschenruimten is daarbij van zeer ingewikkelden aard, maar men
kan toch gemakkel\jk inzien wat er gebeurt wanneer door verbinding van de electroden met de polen van een element, bij
de reeds bestaande dielectrische verplaatsing nog een tweede,
b.v. van links naar rechts, wordt gevoegd. Gemiddeld wordt
dan de dielectrische verplaatsing en de spanning langs de
krachtlijnen aan de rechterzijde van een positief geladen ion
grooter dan aan de linkerz~jde, terwijl b\i een negatief geladen
deeltje het tegengestelde het geval is.
De in het bovenstaande uiteengezette denkbeelden, waartoe
men sedert lang gekomen was, hebben de electronentheorie,
die in het algemeen een stroom in een ponderabel lichaam als
een convectiestroom opvat, voorbereid.
§ 540. Electrolytische werkingen in de galvanische elementen. De door een galvanisch element opgewekte stroom loopt ook

door de vloeistoffen van het element zelf. Deze stoffen zijn electrolyten en ook nu gaat de electriciteitsbeweging van een verplaatsing van de ionen vergezeld. De scheikundige werkingen waarmee wij dientengevolge te doen hebben, moeten wel onderscheiden worden van die welke ook kunnen plaats hebben,
als de polen nog niet door een sluitdraad zijn vereenigd. Ook
dan kan het zink onder waterstofontwikkeling in het zwavelzuur oplossen, een werking die noch met het potentiaalverschil
tusschen de polen, noch met den voortgebrachten stroom in
eenig verband staat, en die het dus wenschelijk is, zooveel
doenlijk te beperken. Hoe men dit in werkelijkheid doet, zal
ons spoedig blijken. Nu zullen wij onderstellen dat men scheikundig zuiver zink bezigt. Fiet is nl. gebleken dat de gewone
werking van dit metaal op het verdunde zwavelzuur des te
minder wordt, naarmate het metaal zuiverder is.
Terwijl wij dan kunnen zeggen dat er, zoo lang het element

geen stroom geeft, geen chemische werking plaats heeft, hebben
na het aanbrengen van een sluitdraad verschijnselen plaats, die
men uit het in§ 536 gezegde kan voorspellen. (Zie intusschen § 544).
a. Elemerd van VoLTA. De stroom gaat door het zwavelzuur
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van het zink naar het koper. Er wordt dus S 0 4 afgescheiden
aan het eerste metaal, waardoor dit wordt opgelost, terwijl
aan het koper een waterstofontwikkeling wordt waargenomen.
b. Element van DANIELL. Het zink wordt op dezelfde wijze
opgelost als in het element van VoLTA, maar de waterstof uit
het H2 S 0 4 komt te voorschijn aan de aanrak.ingsplaats van
het zuur met het kopersulfaat. Dit zout echter wordt gesplitst
in S 0 4 en Cu; het eerste bestanddeel komt vrij aan de zooeven genoemde contactplaats en vormt daar met de reecis
genoemde waterstof nieuw H2 S 0 4 , terwijl het koper op de
koperpool wordt neergeslagen.
c. Element van BuNSEN. Aan de eene zijde van den poronzen
pot gebeurt hetzelfde als in het element van DANIELL, en het
salpeterzuur, H N 0 3 dat zich aan de andere zUde bevindt,
wordt gesplitst in H en N 0 3 • Het laatste bestanddeel ontmoet
een hoeveelheid waterstof, uit het zwavelzuur afkomstig, waarmee het zich weer tot salpeterzuur verbinden kan; de waterstof wordt aan de koolpool vrij en reduceert daar het salpeterzuur, zoodat er dampen van ondersalpeterzuur ontwijken.
Daar tusschen de beweging van de ionen en den electrischen
stroom in een galvanisch element hetzelfde verband bestaat
als in een ontledingstoestel, zullen, als het element door een
stroom van i ampères doorloopen wordt, van elke stof die aan
de scheikundige werking deelneemt of daarbij ontstaat, per
t\jdseenheld i electrochemische aequivalenten in het spel zijn.
Staan b.v. H elementen achter elkaar en is in de keten een
voltameter met zinksulfaat opgenomen, dan wordt in de elementen te zamen 3 maal zooveel zink opgelost, als er in den
voltameter op de kathode wordt neergeslagen. Is in Fig. 438
(blz. 411} de stroom in den sluitdraad i ampères, dan worden
ih de 6 elemententezamen per tijdseenheid 3 i electrochemische
aeqaivalenten· zink opgelost.
§ 541. Scheikundige werkingen die aan electrolyse moeten worden
toegeschreven. a. Zij Z (Fig. 444) een zin~taaf die in het verdunde
zwavelzuur S geplaatst is, en Keen stukje koper dat daa-,op is aangebracht. Daar de drie gel.eiders Z, K en S elkaar twee. aan twee aanraken, hebben wij dan een gesloten clelllilnt van VoLTA en zal e\m eleetrische stroom rondloopen in den in de fig)lur aangegev.en kring .. Dien-·
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tengevolge lost bij a zink op en wordt bij b waterstof ontwikkeld,
Hetzelfde gebeurt, wanneer het koper door een andere stof- b.v.
een stukje kool --'--- wordt vervangen, die met zink en zwavelzuur een
galvanisch element vormt, en zoo wordt het begrijpelijk
Fîg., 444 ·
dat, terwijl :;,uiver zink niet wordt opgelost, vreemde
stoffen aan het oppervlak een oplossing teweeg brengen.
Tal van electrische stroomen loopen dan in kleine kringen
rond en de waterstofontwikkeling heeft eigenlijk aan de
vreemde stoffen plaats.
S
Men beschut het zink van de galvanische elementen
K
tegen deze nutteloaze werkingen door het te verkwikken
(amalgameeren). Een laag van zinkamalgama overtrekt
dan alle onzuiverheden, zoodat iets als het in Fig. 444
voorgestelde niet meer mogelijk is. Wordt evenwel het
element van een sluitdraad voorzien, dan wordt door het S 0 4 het zink
uit het amalgama opgelost.
b. De zoogenaamde loodboom, die ontstaat als een staaf zink in een
oplossing van loodacetaat wordt geplaatst, kan klaarblijkelijk alleen aangroeien wanneer het lood wordt afgezet aan het uiteinde van de takken,
dus niet op de plaats waar het zink wordt opgelost. De verklaring is
deze, dat het zink met de vloeistof en het reeds neergeslagen.lood een
element vormt, waarvan het de negatieve pool is (verg. Fig. 444).
c. Vertind ijzer, gedeeltelijk van de tinlaag ontdaan, en in water of
vochtige lucht geplaatst, wordt op de vrij gekomen plaats sterker geoxydeerd dan wanneer het tin geheel was weggelaten. De twee metalen
vormen nl. met de vloeistof een element, waarvan het ijzer de negátieve
pool is.
§ 542. Electrolytische stroomgevers in het algemeen. Be·
hond. van arbeidsvermogen. Zooals reeds in § 484 werd op

gemerkt, kunnen galvanische elementen in groote verscheidenheid worden samengesteld. Niet alleen ontstaat er een potentiaalverschil, en bij het sluiten van de keten een electrische
stroom, als men twee draden van verschillende metalen in een
zoutoplossing plaatst; er is ook reeds een zekere electramotorische kracht wanneer de draden uit hetzelfde metaal bestaan,
maar aan de oppervlakte niet volkomen in denzelfden toestand
verkeeren. Het is zelfs moeilijk twee draden zoo gelijk aan
elkaar te maken dat zij nièt, in een zoutoplossing gebracht,
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en met elkaar verbonden, een stroom geven, die met een ge•
voeligen galvanometer kan worden waargenomen.
Verder kan de zoutoplossing sterk verdund worden, zonder
dat de electramotorische kracht bijzonder klein wordt. Een
zink- en een koperdraad, die met een quadrantelectrameter
verbonden z\jn, geven een uitslag die niet veel kleiner is dan
de aan 1 volt beantwoordende, wanneer men ze in een glas
drinkwater of zelfs gedestilleerd water steekt. Wordt hierbij
de quadrantelectrameter door. een gevoeligen langdraadsgalvanometer vervangen, dan krijgt deze een aanmerkelijken uitslag, en dit is eveneens het geval, wanneer de draden niet in
water gestoken worden, maar men b.v. den eerren in de rechteren den anderen in de linkerhand houdt. De draden vormen
dan een galvanisch element met de vloeistoffen in het lichaam
van den waarnemer.
Wij kunnen hier nog aan toevoegen dat er combinaties van
electralytische en vaste geleiders z\jn, in welke de aan de
verschillende contactplaatsen bestaande electramotorische krachten elkaar zoo ver opheffen, dat alleen die welke aan de grens
van twee vloeistoffen werken, overblijven, en andere die hun
werkzaamheid alleen aan een concentratieverschil te danken
hebben. Worden twee zoo goed mogelijk gelijke stukken van
een zelfde metaal in oplossingen van ongelijke sterkte van een
zout van dat metaal geplaatst, terwijl deze vloeistoffen b.v.
door een poreuzen wand zijn gescheiden, dan neemt men een
potentiaalverschil waar, waarvan de grootte door de beide concentraties bepaald wordt.
Wij kunnen elk samenstel van geleiders zooals de bovenbedoelde en de gewone galvanische elementen, een electrolyti·
schen stroomgever noemen. Het verdient nu de aandacht dat,
van welken aard zulk een stroomgever ook zijn moge, hij
nooit een stroom in een sluitdraad kan voortbrengen, zonder dat
daarmee zekere veranderingen in den stroomgever gepaard gaan,
hetzij de in § 540 besproken scheikundige werkingen, hetzij,
zooals in het laatste der bovengenoemde voorbeelden, een vereffening van een aanvankelijk bestaand concentratieverschiL
Dat er tusschen deze werkingen en den electrischen stroom
een zekere samenhang moet zijn volgt uit de wet van het
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behoud van arb~idsvermogen. Deze brengt nl. de in de keten
ontwikkelde warmte in verband met den arbeid van de electromotorische kracht in den stroomgever (§ 535), of, zooals wij
ook kunnen zeggen, met den arbeid die door don stroomgever
verricht wordt. Het inwendige arbeidsvermogen van dezen
moet dus met een bedrag dat aan de ontwikkelde warmte
beantwoordt, afnemen.
§ 543. Qnantitatieve bevestiging der wet van het behond
van arbeidsvermogen. Het is gebleken dat in het algemeen,
wanneer een galvanisch element een stroom geeft, aan de contactplaatsen zekere hoeveelheden warmte ontstaan of verdwUnen. In sommige elementen doet zich intusschen dit verschijnsel niet voor en is er dus geen andere warmtewerking dan
die, welke aan de wet van JouLE beantwoordt. Dan moet deze
warmte, in de geheele keten, aequivalent zijn aan het inwendige arbeidsvermogen dat in de cel verdwijnt en dus gelijk
zijn aan de warmte die ontwikkeld wordt als de daarin voorkomende u;erkingen plaats hebben, zonder dat er een stroom ontstaat.
Wij zullen dit ophelderen met een paar getallen die op het
element van DANIELL betrekking hebben. Daarin wordt zink
tot zinksulfaat opgelost en koper uit kopersulfaat neergeslagen,
werkingen die, wat de verandering in het inwendige aröeidsvermogen betreft, op hetzelfde neerkomen, alsof rechtstreeks
koper in het sulfaat door zink werd vervangen.
Daar het electrochemische aequivalent van zink 0,00034 gram
is, wordt, bij een stroomsterkte van i ampères, per seconde
0,00034 i gram zink opgelost. Verder bedraagt de warmteontwikkeling bij de oplossing van 1 gram zink in kopersulfaat
770 calorieên. Daaruit volgt dat de warmteontwikkeling in de
gt 1eele keten
w = 0,00034 i x 770 = 0,26 i
moet zijn. Wij weten echter (§ 534) dat
w

=

0,24i2 r

is. De twee uitdrukkingen aan elkaar gelijkstellende krijgt men
'i'= 1,1 dus, volgens de wet van ÛHM, E = 1,1 volt, wat dan
ook, zooals w\i weten, juist is.
Hierbij moet worden opgemerkt dat, als er bij het vervangen
i
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van koper door zink geen stroom ontstond, de verdwenen
chemische energie als warmte zou te voorschijn komen op de
plaats zelf waar de scheikundige werkingen plaats hebb~n .
.Anders is het in een element dat een stroom geeft. De warmte
wordt geheel of gedeeltelijk gevonden in den sluitdraad en in
het binnenste van de vloeistoffen. Deze hoeveelheid warmte wordt
dus niet ontwikkeld op de plaats van de scheikundige werkingen,
wel een bewijs dat deze onder zeer bijzondere 0mstandigheden
gebeuren.
§ 544. Ve1·klaring der werking van galvanische elementen.
Wij kunnen hier niet uitweiden over de theoretische beschouwingen waardoor men er in geslaagd is, in menig geval in
bijzonderheden van het ontstaan van een potentiaalverschil en
een stroom rekenschap te geven. Het uitgangspunt is daarbij
steeds, dat men let op de positief en negatief geladen ionen
die in alle electrolytische vloeistoffen en zelfs in met zorg
gezuiverd water in groot aantal aanwezig zijn. Deze deeltjes
WDrden bij de electrolyse voortgedreven door electrische krachten ; zij kunnen echter ook bewogen worden door krachten van
anderen aard, en dan ontstaat tegelijkertijd een electrir;iteitsbeweging.
Men kan zich gemakkelijk voorstellen dat zoodra ergens in
een gesloten keten positieve io)len op een of andere wUze
naar rechts worden gedreven, dit een stroom kan teweegbrengen die op de beschouwde plaats naar rechts is gericht,
dat daarentegen het voortdrijven van negatieve ionen naar
teehts aanleiding kan geven tot een stroom die naar het gewone spraakgebruik naar links loopt (verg. § 471) en dat wanneer op dezelfde plaats zoowel de positieve als de negatieve
deeltjes in beweging worden gebraeht of zulke werkingen op
meer dan een plaats in de keten voorkomen, de richting van
den stroom bepaald wordt door de werkingen die de tegen·
gestelde in sterkte overtreffen.
Beschouwen wij als voorbeeld een galvanisch element waarin
2ink, staande in verdund zwavelzuur voorkomt. Wanneer dit
een stroom geeft wordt, zooals wij reeds weten (§ 540), S 0 4
dat een negatieve lading heeft, naar het zink gedreven, en
een zekere hoeveelheid van het metaal opgelost. Daar het
S 0 4 in de oplossing blijft en zijn lading beh0udt, terw\jl de
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zinkatomen die daarin komen, zooals alt\jd in een ~lectroly·
tische oplossing, positieve ladingen hebben, moet men zich den
overgang_ van electriciteit van het metaal naar de vloeistof
als een overbrenging door positieve zinkionen voorstellen. Men
kan zich denken dat deze reeds in het metaal aanwezig zijn
en dat, als dit ongeladen is, hun positieve lading door een
even groote negatieve van andere deeltjes wordt gecompenseerd. Hoe dit zij, de genoemde overgang van zinkionen is on..

getwijfeld dat wat tot de electriciteitsbeweging in de keten aanleiding geeft. Omtrent de oorzaken die de zinkdeeltjes naar de
vloeistof drUven, de "beweegkracht" bij den electrisch eh stroomr
kan men nog weinig zeggen. Het kan zijn dat een scheikundige aantrekking door het S 0 4 in het spel is, of ook dat onafhankelijk daarvan het zink een neiging vertoont in kleine
hoeveelheden in de vloeistof over te gaan (§ 553), wat mea
eenigermate met het oplossen van een lichaam in water zou
kunnen vergelijken. In elk geval moet men zich voorstellen
dat, om welke reden dan ook, de metaaldeeltjes alleen met.
positieve ladingen overgaan.
Wij behoeven hier nauwelijks bij te voegen dat aan de,
andere poolplaat dergelijke werkingen Jmnnen plaats hebben.
Staat in het zwavelzuur, op eenigen 'afstand van het zink, een
plaat koper, dan kunnen ook aan het oppervlak daarvan oorzaken werkzaam zijn, die metaalatomen, en wel als positieve
ionen, in de vloeistof drijven. Dat het zink de negatieve pool
van het element is, moet hieraan worden toegeschreven, dat.
de besproken werkingen bij dit metaal inet meerder~ sterkte
plaats hebben dan bij ·het koper.
Terwijl nu deze oorzaken bij aanwezigheid Yan een sluitdraad een steeds verder gaande oplossing van het zink teweegbrengen geven zij, als het metaal volkomen zuiver is (§ 540)r
in een ongesloten element slechts tot een begin van werking
aanleiding. Als nl. zinkionen van de electrode in de vloeistof
overgaan, verkrijgt de eerste een negatieve lading en ontstaat
er tusschen de beide stQffen een zeker potentiaalverschil. Het
gevolg daa:rvart is een electrische kracht die de positieve zinkionen naar het metaal tE)rugdrijft, en dus eep. verderen overgang in de vloeistof kan beletten. Deze wordt eerst na het
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aanbrengen van den sluitdraad, waardoor de negatieve lading.
van het zink voor een deel kan verdwijnen, weer mogelijk.
Het potentiaalversçhil tusschen de electrode en de vloeistofzal na het aanbrengen van den sluitdraad zoo ver dalen dat de lading der per tijdseenheid
in de oplossing komende zinkionen evè:n groot is als de hoeveelheid electriciteit die in denzelfden tijd door een doorsnede van den sluitdraad vloeit. Ver·zet
zich nu tegen den overgang der ionen in de vloeistoffen zoo goed als geen
weer·stand, dan is aan deze voorwaarde voldaan wanneer de oorzaken die den
overgang bewerken, bijna door het potentiaal verschil in evenwicht worden gehoud~n. De potentiaalspr•ong tusschen het zink en het zwavelzuur neemtdali)
bij het aanbrengen van den sluitdraad maar zeer weinig af(verg. het slot van
§ 515).

W\j merken nog op dat volgens de eene der bovenvermelde
opvattingen, die nl. dat de overgang der zinkionen in de vloeistof ona.fhankel\ik is van de scheikundige aantrekking door
het S 0 4, de in § 540 gebezigde uitdrukking dat het aan het
zink vrij komende S 0 4 het metaal doet oplossen, niet geheel
juist zou zijn.
§ 545. Polarisatie van de electroden. Wij moeten nu een
belangr\ik verschijnsel vermelden, dat, behoudens enkele uit""
zonderingen, elke electrolyse vergezelt. Stellen wij ons voor
dat door een electrolyt met het kation A en het anion B gedurende eenigen tijd een electrische stroom, van links naar
rechtfl, geleid wordt, dat zekere hoeveelheden van A en B, na
de ladingen aan de electroden afgestaan te hebben, daarop in
dunne lagen aanwezig blijven en dat men nu den voltameter
scheidt van het element of de batterij waardoor de stroom
werd verkregen. Dan blijken, wegens de aanwezigheid van .A
en B op de electroden, oorzaken te bestaan, die een electriseken
stroom in den voltameter trachten teweeg te brengen van rechts
naar links, dus tegengesteld aan den stroom waardoor hij eerst
werd doorloopen.
Worden de uit de vloeistof reikende deelen van de electro+
den, na de scheiding van de batterij, niet met elkaar verbonden, dan geven die oorzaken tot een bepaald potentiaalverschil tusschen de electroden aanieiding, en wel in zoodanigerichting dat de electrode die met de positieve pool van debatterij was verbonden, den hoogsten potentiaal krUgt.
De zaak komt hierop neer, dat de voltameter zelf de '13igen-
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-schappen van een galvanisch element heeft gekregen. Men drukt
-dit Uit door te zeggen dat hij gepohriseerd is. Het potentiaalverschil tusschen de electroden, dat men op de gewone wijze
met een electrometer kan meten, kan als maat van de electromotorische kracht in den toestel beschouwd worden.
Verbindt men de electroden door een sluitdraad, dan geeft
-deze kracht tot een stroom aanleiding, dierr men den polarisatiestroom noemt. De irttensiteit daarvan neemt spoedig af. In
den voltameter gaat nu nl. het bestanddeel A naar links, en
het bestanddeel B naar rechts; wat van dit laatste te voorschijn komt, vereenigt. zich met het kation dat de electrode
bedekte, tot de verbinding (A, B), die weer in oplossing gaat.
Aan de andere zijde heeft iets dergelijks plaats en zoo wordt
de hoeveelheid van de ionen op de electroden hoe langer hoe kleiner. Dientengevolge neemt ook de. electramotorische kracht van
den voltameter, waarvan de oorzaak juist in de dunne lagen
op de electroden gelegen was, voortdurend af Eindelijk, als
<l.e lagen waarmee de electroden bedekt waren zijn verdwenen,
is de polarisatiestroom geheel uitgeput.
Wat de oorzaken betreft, die in den gepolariseerden voltameter tot een electriciteitsbewéging aanleiding geven, deze
zijn, in het algemeen gesproken, ongetwijfeld van dergelijken
aard als die waarmee men bij een galvanisch element te doen
beeft (§ 544).
Als de voltameter met de batterij in gemeenschap blijft, bestaat eveneens de boven beschouwde electramotorische kracht; hij
neemt dan na eenigen tijd een standvastige waarde aan. Zijn nl.
<l.e bestanddeelen A en B gasvormig, dan blijft niet meer dan
-een zekere hoeveelheid aan de electroden kleven; wat verder
ontwikkeld wordt ontw~jkt in bellen. Is daarentegen een van
de bestanddeelen vast, dan wordt wel de dikte van de laag
op de electrode al grooter en grooter, maar aangezien de krachten die een potentiaalsprong teweegbrengen op uiterst kleine
afstanden werken, heeft vermeerdering van de dikte boven
-een zeker bedrag geen invloed.
Is nu E de electromotorische kracht van de gebezigde batterij, e de teg~ngesteld daaraan werkende tllectromotorische
kracht in den voltameter, r de weerstand van dezen laatsten
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en R de overige weerstand in de keten, dan \Vordt de stroomsterkte

.

E-e

z= R+r'
§ 546. Bepaling van den weerstand van electrolyten. Blijkens het
bovenstaande verzwakt het inlasschen van een electrolyt den stroom om
twee redenen; en het is dan ook niet mogelijk, uit de mate van deze
verzwakking onmiddellijk tot den weerstand van den electrolyt te be:sluiten.
Men kan intusschen de p?•oéven zoo irn·ichten dat de elect1·oden niet
mm·kbaar gepolm·iseerd wm·den. Daartoe bezigt men st1·oomen die in
snelle afwisseling nu de eene en dan wee?' de andere richting hebben.
Heeft de electriciteitsbeweging in beide richtingen·gelijkelijk plaats, dan
volgt aan elke electrode op de afscheiding van een kleine hoeveelheid
van het bestanddeel A een aequivalente hoeveelheid van B, die zich met
A verbindt; het is dus duidelijk dat de electroden dan nooit met een
noemenswaardige hoeveelheid van vrije ionen bedekt worden.
Om nu den weerstand te meten kan men zich van de brug van
WHEATSTONE bedienen.
Men plaatst den voltameter in een van de vier takken, vervangt l1et
element door een toestel die wisselstroomen geeft, en den galvanometer
door een instrument waarmee wisselstroomen kunnen worden waargenomen. Daarvoor kan een telefoon dienen en als stroomgever een induc,tieklos, werktuigen die wij later zullen leeren kennen.
Het is gebleken dat bij niet te groote concentratie van een oplossing
van een zuur of een zout, het geleidingsvermogen rechtstreeks en dus
de weerstand omgekeerd evenredig met de concentratie is. Neemt de
concentratie voortdurend af, dan wordt het geleidingsvermogen hoe
langer hoe kleiner. Het is wegens den grooten inwendigen weerstand,
dat b.v. een element bestaande uit koper, zink en gedestilleerd water
(§ 542) niet anders dan een zeer zwakken stroom kan geven.

§ 54 7. Behoud van arbeidsvermogen bij de eleetroeyse.

Ter vereenvoudiging onderstellen wij dat een voltameter wordt
opgenomen in den sluitdraad van den in § 535 èesproken
Rtroomgever, en dat nergens in de keten een andere warmtewerking plaats heeft dan de door de wet van JOULE bepaalde.
Zij E de electromotorische kracht van den stroomgever, en T
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de totale weerstand in de keten. Wegens de polarisatie van
de electroden is dan de stroomsterkte kleiner dan E en volgens
r
Mt in § 535 gezegde zal dns de arbeid van de krachten in den
stroomgever de warmteontwikkeling overtreffen. Wat hij meer bedraagt dient voor de ontleding van den electrolyt, dus om aan
de ionen een grooter scheikundig arbeidsvermogen van plaats ten
opzichte van elkaar te geven.
Scheidt men den voltameter van den stroomgever en verbindt men dan zijn ·electroden door een metaaldraad, zoodat
de polarisatiestroom onstaat, dan wordt een zekere hoeveelheid warmte ontwikkeld. Deze beantwoordt aan de scheikundige
werkingen die te gelijker tijd in den voltameter plaats hebben en
die, zooals in § 546 vermeld werd, neerkomen op een verbinding
van de ionen A en B.
§ 548. Bijzondere gevallen van polarisatie. Wat in § 545
werd meegedeeld is dikwijls in zoo verre niet juist, dat de
·ionen zich niet in onveranderden toestand op de electroden
opeenhoopen, maar dat op de afscheiding ervan secundaire
werkingen volgen.
a. Soms zijn deze zelfs van dien aard, dat er aan geen van
de electroden iets verandert. Bevindt zich b.v. een oplossing
van zinksulfaat tusschen zinkplaten, dan wordt van de eene
iets opgelost, en op de andere zink neergeslagen, zoodat, wanneer het zink van de electroden van dezelfde geaardhöld is
als het neergeslagene, geen verschil ontstaat. Een polarisatie
van de electroden, zooals die in § 545 besproken werd, heeft dus
nu in het geheel niet plaats.
Toch kan in dergelijke gevallen, zooals ons weldra (§ 554) zal blijken, door een andere oorzaak, nl. door veranderingen in de concentratie
van de oplossing, een electromotorische kracht, tegengesteld aan die van
het element, worden opgewekt.
b. Bevindt ~ich de oplossing van zinksulfaat tusschen platina-

electroden, dan wordt op de eene zink neergeslagen en op de
andere zuurstof afgezet. Er ontstaat weer een electramotorische kracht van de in § 545 aangegeven richting, waarvan
men de oorzaak, voor een deel althans, moet zoeken ifi werkingen die het op de eene electrode afgezette zink als posi-
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tieve ionen in de vloeistof trachten terug te doen keeren.
. c. Bij de electrolyse van verdund zwavelzuur tusschen platinaelectroden, de zoogenaamde "waterontleding", worden de metaalplaten met dunne laagjes waterstof en zuurstof bedekt. Tengevolge, hetzij van de scheikundige aantrekking die zij van
het S 0 4 in de vloeistof ondervinden, hetzij van andere oorzaken, trachten nu .de waterstofdeeltjes als positieve ionen in
de vloeistof terug te gaan. Op een dergel\jke wijze trachten
de zuurstofdeeltjes dit als negatieve ionen te doen en zoo
ontstaat er ook nu een electromotorische kracht. Geeft deze
werkelijk tot een polm·isatiestroom aanleiding, dan 'Verdwijnen de
gassen tóeer, op een wijze die wij niet behoeven toe te lichten.

Deze polarisatie bij een waterontledingstoestel is het uitvoerigst onderzocht. Men heeft gevonden dat de electramotorische
kracht in den vpltameter, die trouwens niet onder alle omstandigheden even groot is, tot 2,5 volt kan klimmen.
§ 549. Polarisatie van een voltameter door één element van Daniell.
. Het zooeven meegedeelde maakt het begrijpelijk dat men met één element
van DANIELL geen zichtbare waterontledin-g kan teweegbrengen. Natuurlijk zal onmiddellijk na de verbinding van het element met een
voltameter een stroom rondloopen, daar eerst alleen de electromotorische
kracht van het element werkzaam is. Tengevolge van dien stroom wordt
eenige waterstof op de kathode en eenige zuurstof op de anode afgezet,
en dus een tegengestelde electromotorische kracht opgewekt. Deze klimt
met de dikte van de gaslagen op de platinaplaten en .zou tot de bovengenoemde waarde zijn gestegen, wanneer de platen met de gassen waren
verzadigd en zich gasbellen afscheidden. Maar zoover kan het nu nooit
komen. Reeds bij een gèringere dikte van de gaslagen heeft de polm·isatie een electramotorische kracht bereikt, gelijx aan die van het
element, en dan houdt de stroorp,, en daarmee de waterontleding op.
Dat tijdelijk een stroom bestaat, kan men met een galvanometer
waarnemen, en men krijgt, door den voltameter van het element te
scheiden en zijn polen door een sluitdraad te verbinden, een polarisatie~
stroom, die evenveel electriciteit door een doorsnede voert als de polariseerende stroom gedaan heeft.
De gasontwikkeling die één element van DANIELL tijdelijk geeft, blijft
-voor ons onzichtbaar, ml!-ar men kan toch aantoonen, dat reeds door
zeer kleine polariseerende electromotorische krachten de toestand aan de
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electroden van den voltameter veranderd wordt. Wanneer nl. een van
de electroden een sterk gekromd kwikoppervlak is, wordt door de pola:..
risatie van dit oppervlak, hetzij dan met waterstof of met zuurstof, een
verandering gebracht in de capillaire verschijnselen. Hierop berust de
capillaire electrometer van LIPPMANN, die kan dienen om kleine potentiaalverschillen te meten.
§ 550. Onstandvastige en standvastige elementen. Als een

element van VoLTA gebruikt wordt om een electrisch en stroom
te verkrijgen, is weldra de koperplaa t met een laagje waterstof bedekt. Deze waterstof vertoont, meer dan eerst de koperplaat zelf, de neiging om positieve ionen aan de vloeistof af
te geven, en tracht zoo een stroom te doen ontstaan, tegengesteld aan dien welke door de werking van het zink op het
zwavelzuu r wordt opgewekt. De electramotorische kracht van

het element wordt dus verzwakt, zoodra het een stroom geeft.
Ook andere elementen met één, vloeistof zijn onstandvastig.
Daarentegen hebben de elementen van DANIELL en BuNSEN een
electramotorische kracht, die na het aanbrengen van een sluitdraad niet afneemt. Inderdaad wordt hier door de aanwezigheid
van het kopersulfa at of het salpeterzu ur rondom de positieve
pool de afscheiding van een waterstofl aag verhinderd.
Hetzelfde doel heeft BuNSEN in zijn element met één vloeistof bereikt door bij het zwavelzuu r een oplossing van kaliumbichromaa t te voegen, die door de waterstof gereduceerd wordt,
evenals dit in het element van LEOLANOHÉ met den bruinsteen geschiedt.
Bij de elementen van CLARK en WESTON (§ 485) speelt het
mereurosu lfaat de rol van "depolaris ator" ; het voorkomt de
afscheiding van zink of cadmium aan de positieve pool.
I
§ 551. Polarisatiestroomen van langeren duur. Ten einde den duUJ•
van een polarisatiestroom te verlengen moet men tmchten, betrekkelijk
g1·oote hoeveelheden van de stoffe'Yf die de polarisatie teweegbrengen
op de electroden opeen te hoopen. Dit gebeurt in de accumulatoren
of secundaire batterijen. Deze bestaan uit twee platen lood, die in verdund zwavelzuur staan en aan de naar elkaar toegekeerde zijden met
loodsulfaat (Pb S 0 4 ) bedekt zijn. Uit deze verbinding ontstaat nu door
de werking van. den. polariseerenden stroom aan de eene zijde loodperoxyd en aan de andere zijde metalliek lood; daarbij wordt tevens.

447
zwavelzuur gevormd. ·wegens de vrij groote hoeveelheid zuurstof diedaarbij de eene plaat kan opnemen en de andere kan afstaan, kan de
toestel, eenmaal "geladen" zijnde, veel electriciteit in een keten rondvoeren. Doet hij dit, dan hebben de omgekeerde scheikundige werkingen
plaats van zooeven; de accumulator wordt, zooals men zegt, "ontladen".
Bij de ontlading wordt om een reden die men gemakkelijk zal inzien,
evenveel electriciteit door een doorsnede gedreven als er gedurende de
lading doorgegaan is. Daaruit volgt dat de ontlading des te langer zal
duren, naarmate de stroom dien de accumulator geeft en die van den
weerstand in de keten afhangt, zwakker is. Geeft de toestel gedurende
1.1 uren een stroom van i ampères, dan had hij ook, eerst tot denzelfden graad geladen zijnde, gedurende n' uren een stroom van i' ampères
kunnen geven, als n' i'= n i is. Hebben deze producten de waarde a,
dan zegt men dat de accumulator een capacite-it van a arnpáe-w·en heeft.
De duurzaamheid van een accumulator wordt beperkt door het afvallen of onbruikbaar worden van de op de platen opgehoopte stoffen
(actieve massa). Wil men een accumulator bij lang gebruik, d.w.z.
terwijl hij telkens weer geladen ~n ontladen wordt, in goeden staat
houden, dan moet men zorgen, vooreerst dat de stroomsterkte niet
boven een door den maker aangegeven grens stijgt en verder dat de
accumulator nooit geheel ontladen wordt.
Men kan den ladingstoestand op elk oogenblik controleeren door de
spanning tusschen de electroden te meten en ook door met een areometer het soortelijk gewicht van het zuur na te gaan. De spanning, die
na de lading ruim 2 volt bedraagt, blijft nl. bij de ontlading langen
tijd 2 volt en daalt eerst als die bijna is afgeloopen, vrij snel verder.
De dichtheid van de vloeistofverandert omdat er bij de ontlading zwavelzuur uit verdwijnt.
Dat men om een accumulator te laden een stroomgever moet bezigen van
voldoende electromotorische kracht behoeft nauwelijks gezegd te worden.
Eiudelijk moet nog vermeld worden dat de weerstand van een accumulator wegens den geringen afstand Yan de loodplaten en hun groot
oppervlak gewoonlijk vrij klein is, en dat men dikwijls een aantal van
deze toestellen tot een accumulatorenbatterij vereenigt.
§ 552. Electrolytische dissociatie. De in § 537 gemaakte onderstelling dat een electrolyt, reeds voor . dat er een stroom door geleid wordt, gedeeltelijk in zijn ionen gesplitst is, is door verschijnselen op geheel ander gebied op merkwaardige wijze bevestigd. Het is
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-nl. geblelum (§ 299) dat oplossingen van zouten en zuren een grootere
dampspanningsvermindering en vriespuntsverlaging vertoonen dan
men naar het aantal molekulen van het zout of het zuur zou verwachten, en diLkan verklaard worden als men aanneemt dat de çleeltjes
vam áeze stoff'en uiteen zijn gevallen, en dat de atomen of atoomg1·oepen waarin zij gesplitst zijn, zich onafhankelijk van elkaar in
de oplossing bewegen.
Zood,rn~~m~n aldus· de dissociatie in vrije ionen, die tot verklaring van
de electrolyse moest worden aangenomen, en die men daarom gemeenlijk
electralytische dissodatie of ionisatie noemt, met de dampspanningsvermindering en de vriespuntsverlaging in verband had gebracht, kon men
nog een stap verder gaan; men kon nl. uit deze verschijnselen den graad
van de dissociatie afleiden. Daarbij bleek nu dat een des te grooter ge•
4eelte van het geheele aantal molekulen ontleed is, naarm.ate de oplossing meer verdund is, en dat de dissociatie in zeer verdunde oplossingen geacht moet worden, volledig te zijn.
Deze hypothese werd het eerst_ door ARRHENIUS uitgesproken. Volgens
hem zijn in zeer verdunde oplossingen de ionen in het geheel niet meer
met elkaar verbonden, maar vliegen hun atomen, nog altijd met hun
positieve en negatieve ladingen voorzien, vrij te midden van de watermolekulen heen en weer.
Het is hier de plaats niet voor een toepassing van dit denkbeeld op scheikundige verschijnselen. Wij moeten ons er toe bepalen, enkele punten te
bespreken, die zich onmiddellijk bij den inhoud van de laatste§§ aansluiten.
§ 553. De beweging van de ionen, onafhankelijk van elkaar. Stellen
wij ons voor' dat een ruimte met de gedaante van een rechthoekig parallelepipedum een zeer verdunde oplossing, b.v. van chloornatrium, bevat
-en dat langs twee overstaande zijvlakken, stel aan de rechter- en de
linkerzijde, plaatvormige electroden zijn aangebracht. Wordt nu de electrode aan de linkerzijde op een hoogeren potentiaal gehouden dan de
andere, dan V(Pr!-len wegens het potentiaalverval de natriumatomen naar
{'echts en de chlooratomen naar links gedreven, en wel ondervinden,
daar· de tegengestelde ·ladingen even groot zijn, een natrium- en een
·chlooratoom gelijke krachten. Gemakshalve nemen wij aan dat het water
in zijn geheel in rust blijft. Te midden van de molekulen daarvan wordt
dan het natrium met een zekere gemiddelde snelheid v1 naar rechts
en het chloor met een gemiddeld.e snelheid v2 naar links verschoven ..
De vraag is; of deze snelheden even groot ~ijn. Dit overwegende moet
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men bedenken dat de ionen bij hun beweging telkens we,er met een
watermolekuul in botsing zullen komen. Gebeurde dat niet,' en was een
natriumatoom alleen aan de standvastige kracht onderworpen, die uit het
potentiaalverval voortvloeit, dan zou het, bij de snelheid die het reeds
heeft, oon steeds grootere, naar rechts, krijgen. Nu echter komt het,
:zoodra het eenige snelheid naar die zijde ontvangen heeft, in bo~ing
met eel). ·watermoleku'Ul, waarbij het de verkregen beweging ten deele,
~n misschien geheel, verliest. De electrische kracht moet dan op nieuw
.beginnen een snelheid aan het atoom te geven, die dan weer bij een
nieuwe botsing verloren kan gaan, en zoo zal het duidelijk zijn dat nooit
~ g1·oote gemiddelde snelheid naar rechts kan wm·den ve1•hegen;
zjj zal des te klein!!'~" zijn, m. a. w. de atomen zullen· een des te grooteren "weerstand" van het wate1· onde1·vinden, naarmate zij telkens
.spoediger tegen een molelcuul daarvan stooten. Hoe het hiermee ge:Steld is hangt van de grootte en de gedaante van de atomen af en van
{ie wijze waarop de waterdeeltjes erop werken. Daar dit alles nu wel
niet bij de chloor- en de natriumatomen hetzelfde zal zijn, mag men
verwachten dat de snelheden v1 en v2 van elkaar verschillen.
· Zij nu V een vlak door de vloeistof, evenwijdig aan de electroden,
.S het deel van dit vlak, dat in de vloeistof ligt, n het aantal natriumatomen, en dus ook het aantal chlooratomen in de volume-eenheid, m 1
.de massa ·van een natriumatoom en m 2 die van een chlooratoom.· Dan
,gaan per tijdseenheid n v1 S natriumatomen naar rechts, en n v2 S chloor:atomen naar links door het vlak V. Bevonden zich dus aan het begin
van die tijdseenheid van elk ionNatomen aan de rechterzijde van. V, dan
'heeft men daar aan het einde N nv1 S natriumatomen en N-'--' n1-•2 S
-ehlooratomen. Deze laatste blijven met een gelijk aantal deeltjes \'an de
-eerste soort in de oplossing, maar de overmaat van natriumatomen, dus
-een aantal n (v1 v2) S, of een massa
nm1 (v1 v2) S. . . . . . . . (47)
komt aan de kathode te voorschijn.
Als men den weerstand van den electrolyt kent, weet men ook hoe
sterk, bij een gegeven potentiaalverval, de stroom wordt, dus met behulp van het electrochemische aequivalent van natrium, hoeveel van dit
element in vrijheid komt. Men kent dus de waarde van (47), en daar
klaarblijkel~jk ook n m 1 bekend is, Jean men uit den weerstand· van
4.en electrolyt de som van de snelheden v1 en v2 afleiden.
Men kan nu echter ook na verloop van eenigen tijd de vloeistofrechts
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(en links) van het vlak V analyseeren en dus bepalen hoeveel aan elke
zijde de hoeveelheid van het opgeloste (trouwens gedissocieerde) chlom·nalrium verandm·d is. Volgens het bovenstaande bedroeg de hoeveelheid
aan den rechterkant eerstN(m1 m2), en later(N- nv2 S) (m1 1~).
Uit de verminderï:ng kan, daar n (m1 m 2) bekend is, v2 worden gevonden, dus de gemiddelde snelheid van elk der bestanddeelen afzonderlijk.
Stel nu dat !llen dergelijke bepalingen verricht voor Na Cl, en b.v.
ook voor K Cl, en dat daarbij met hetzelfde potentiaalverval wordt gewerkt. Volgens de hypothese is de voortbeweging van het chloor in zulk
een electrolyt geheel onafhankelijk van den aard van het andere iont
daar het er toch geheel vrij van is. Dus moet ook in de beide genoemdeelectrolyten het chloor dezelfde gemiddelde snelheid verkrijgen. Dit i&
inderdaad g~bleken het geval te zijn, en in het algemeen hebben de
waarnemingen geleerd dat in zeer verdunde oplossingen de gemiddelde
snelheid van verschuiving die een bepaald ion door een bepaald potentiaalverval verkrijgt, altijd dezelfde is, van welken aard het ande1•e
ion ook mag zijn.
Het verdient nog vermelding dat de gemiddelde snelheden waarmeede ionen zich verschuiven, volstrekt niet bijzonder groot zijn; zij bedragen, als er per cm een potentiaalverval van 1 volt bestaat, niet meer
dan een klein onderdeel van een mm per sec.
Het is de in de-ze en de voorgaande § ontwikkelde voorstelling dieer toe geleid heeft, althans in het geval van een vrij verdunde oplossingt
de oorzaak die in een galvanisch el~ment positieve zinkionen in het zwavelzuur doet overgaan, niet in een scheikundige aantrekking door het
S 0 4 te zoeken, maar als onafhankelijk daarvan te beschouwen(§ 544).
De aantrekking kan nl. bezwaarlijk in het spel zijn wanneer de in de
oplossing 0vergegane zinkionen daar geheel vrij van het S 0 4 zijn.
§ 554. Stroomen die door concentratieverschillen ontstaan. Uit het
bovengezegde leidt men gemakkelijk af dat, als v1 en v2 ongelijk zijn,
aan weerskanten van het vlak V niet evenveel van den electrolyt verdwijnt. Werkelijk wordt dan ook in vele gevallen door een electrischen
stroom een verschil in de concentratie van een opl.ossing aan dé twee
eleètroden teweeggebracht.
Omgekeerd kan zulk een ongelijkheid tot een potentiaalverschil en.
oeert stroom aanleiding geven.
Verbeelden wij ons, om dit in te zien, dat in een oplossing van chloorwaterstof de concentratie van beneden naar boven afneemt. Is zelfs in
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·de onderste laag de concentratie nog zoo klein dat het H Cl geheel gedissocieerd is, dan zullen de twee bestanddlieZen beginnen met, geheel
onafhankelijk van elkaar, te diffundeeren. Zij doen dit ten gevolge
van de warmtebewegmg, maar wQrden door de veelvuldige botsingen
met waterdeeltjes tegengehouden. Het is nu duidelijk dat de snelheid
det· diffusie van de twee bestandeleeZen niet dezelfde zal zijn. Nemen
wij aan dat, zooals in werkelijkheid het geval is, door een horizontaal
vlak in denzelfden tijd meer atomen van de waterstof dan van het chloor
naar. boven gaan. Dan heeft men weldra in de bovenste lagen een
kle-ine overmaat van waterstofatomen, en dus een positieve lading,
terwijl de benedenste lagen een tegengestelde lading krijgen. Dat deze
ladingen niet onbepaald toenemen, ziet men gemakkelijk in. Immers,
zoodra aan de bovenzijde een hoogere potentiaal ontstaan is dan aan
de benedenzijde, trachten electrische krachten de wàterstofatomen naar
beneden en de chloóratomen naar boven te bewegen. Zoo wordt de
diffusie naar boven voor de waterstof verminderd en voor het chloor
versneld; zoodra het daarmee zoo ver gekomen is, dat gelijke aantallen
van de tweeërlei atomen zich naar boven verplaatsen, is ook de grens
bereikt, waarboven het potentia.alverschil niet kan komen.
Zijn in de vloeistof twee electroden geplaatst, de eene beneden en de
andere. b_oven, dan krijgt men ook daartusschen een potentiaalverschil
en dus, als men ze door een sluitdraad verbindt, een electrischen stroo.m •
. Op deze verschijnselen zijn intusschen ook de potentiaalsprongen tusschen
de electroden en de vloeistof van invloed; deze zijn wegens het verschil in
concentratie niet even groot, ook al zijn de electroden aan elkaar gelijk.
Uit de potentiaalverschillen die bij dergelijke proeven voorkomenLeD die in de onderzochte gevallen hoogstens een paar tienden van een
volt waren, - kan men afleiden hoeveel de positieve lading van hE:t
bovenste deel Vjj.n de vloeistofkolom ongeveer bedraagt, dus ook, daar
men de lading van b.v._ een milligram van de waterstofatomen kent
(§ 539), hoeveel de overmaat van de waterstofboven het chloor bedraagt.
Men vindt dan dat deze zoo klein is, dat aan het aantoonen ervan door
scheikundige hulpmiddelen niet te denken valt.
§ 555. Thermoelectrische stroomen. In het voorgaande is
QllS gebleken hoe men electrische stroomen kan voortbrengen
door middel van mechanischen arbeid en door scheikundige
wer:Kingen. Ook de warmte kan een electriciteitsbeweging veroor·
zaken. In een keten van enkel metalen bestaat nl. in den regel
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een electrische stroom (the:rmoelectrische stroom), zoodra niet alle
aanrakingspunten van verschillende metalen (soldeerplaa:f8en) dezelfde temperatuur hebben.
'1. Het eenvoudigst is de zaak als men een keten samenstelt
uit twee metaten A en B (Fig. 445); elk temperatuurverschil
tusschen de soldeerplaatsen P1 en P2 geeft
Fig. 445.
dan een stroom, waarvan de richting met die
van het temperatuurverschil omkeert. Bij gelijkheid van de temperaturen is niet de minste
electriciteitsbeweging te bespeuren.
Men kan alle metalen op zoodanige wijzè
in een rij rangschikken, dat in een keten
als de in Fig. 445 voorgestelde de stroom
door de verwarmde contactplaats gaat van het metaal dat het
hoogst in de rij staat, naar het andere. Ziehier een gedeelte
van deze thermoelectrische reeks:
Bismuth.
Nikkel.
Lood.
Koper.
IJzer.
Antimonium.
Daarbij is ondersteld dat de temperaturen niet al te hoog ziln,
b.v. benedim 100° blijven.
b. Snijdt men (Fig. 445) de keten op. een willekeurige plaats
· Q door en houdt men nog steeds de soldeerplaats P 1 op een
hoogere en de soldeerplaats P2 op een lagere temperatuur,
terwijl de van elkaar gescheiden uiteinden b en k dezelfde
temperatuur hebben, dan kunnen de oorzaken die straks de
eleètriciteit ronddreven, niet anders dan een potentiaalverschil
tusseben . de "polen" b en k teweegbrengen, een· verschil, dat
ab de maat te beschouwen is voor de electromotorische kracht
E in de ketén. Deze grootheid is bij kleine temperatuurverschil·
len evenredig met het bedrag daarvan. Verhit men echter, terwijl de eene contactplaats koud . wordt gehouden, de andere al
hooger en hooger,. dan worden afwijkingen van die evenredig~
beid waargenomen. Soms gaat dat zoo ver, dat de electromotorische kracht niet aanhoudend toeneemt, en ten slotte zelfs
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omkeert. Bij ijzer en koper bereikt hij een maximum, als de
hooge temperatuur 255° is.
Bij een bepaald temperatuurverschil is de electromotorische
kracht des te grooter, naarmate de. metalen verder van elkaar
in de thermoelectriscbe reeks staan; vandaar dat bismuth en
antimonium dikwijls worden gebezigd. Bij deze metalen bedraagt de electromotorische kracht ongeveer 0,01 volt., als het
temperatuurverschil 100° is.
c. De intensiteit van een thermoelectrischen stroom wordt evenals die van een gclvanischen stroom door de wet van. OHM bepaald. Zij kan bij kleine temperatuurverschiHen evellredig
daarmee geacht worden.
d. Om de besproken verschijnselen te verklaren kan men
zich b.v. voorstellen dat de warmtebeweging aan de contactplaats van bismuth en antimonium de electriciteit naar het
laatste metaal drijft, en wel des te sterker, nàarmate de
te!llperatuur hooger is. Zoolang dan de soldeerplaatsen P, en P2
(Fig. 446) op denzelfden warmtegraad worden gehouden, bestaan de twee gelijke door de pijlen voorgeFig. 446.
stelde electromotorische krachten, die elkaar
opheffen. Ver warming van P1 of P 2 verstoort
dit evenwicht.
e. Bij: elke bepaalde temperatuur voldoen
intusschen de potentiaalverschillen aan de
regels van § 4:82, a, b en c. Daaruit leidt men
belangrijke gevolgen af voor gesloten ketens die uit meer dan
twee metalen zijn samengesteld. Vooreerst heffen de electromotorische krachten elkaar altijd op, zoolang alle soldeerplaatsen
op een zelfde temperatuur t0 , welke dan ook, worden gehouden.
In de tweede plaats geeft verwarming van slechts één aanrakingsplaats - stel van de metalen .A en B - tot de temperatuur t,, terwijl alle andere op de temperatuur t0 blijven, een
resulteerende- e~ectromotorische kracht, even groot als men zou hebben, wanneer, met weglating van alle andere metalen, .A en B elkaar
ook nog bij de temperatuur t0 rechtstreeks aanraakten, zoodat
men maar twee contactplaatsen had, beide tusschen de metalen
A en B, en met de temperaturen t0 en t,.
Tot opheldering kan de in Fig. 447 voorgestelde thermoelect1'Ïsche
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naald dienen. Deze bestaat uit twee in P vereenigde draden van verschillende metalen A en B -b.v. van ijzer en constantaan -, die in
Q en 'R aan koperdraden gesoldeerd zijn; welke met een galvanometer
verbonden worden. Hebben nu de punten Q en R een zelfde temperatuur t 0 , b;Y. die van de lucht of van een omringende watermassa, terwijl
P in aanraking is met een lichaam van de temperatuur t1, dan is de
electromotorische kracht gelijk aan die welke men zou
Fig. 447.
hebben, als de windingen van den galvanometer ook
uit constantaan bestonden en door draden van dat
metaal met Q en R waren vereenigd. Blijkens het
boven gezegde is de electromotorische kracht van den
stroom, en dus ook zijn intensiteit, binnen zekere grenzen evenredig met t1 - t 0, en kan dus de uitslag van den
galvflnometer tot een oordeel over dit verschil leiden.
f. Onderstellen wij eindelijk dat in een · keten van
een willekeurig aantal metalen alle contactplaatsen
p
verschillende temperaturen t 1, t2 , t3 , enz. hebben. Men
kan dan een zekere temperatuur t 0 kiezen en zich voorstellen: de eerste
contactplaats op de temperatuur t1 en alle andere op de temperatuur t 0 ;
eveneens de tweede op de temperatuur t2 en alle andere op t 0 ; dan de
derde aanrakingsplaats op de temperatuur t3 en weer alle andere op t0 ,
en zoo vervolgens. In deze bijzondere gevallen zouden in de keten zej{ere
electromotorische krachten werkzaam zijn, en de algebraïsche som daarvan is de resulteerende electromototische kracht, als gelijktijdig de
temperaturen t 1 , t2 , t8 , enz. voorkomen.
§ 556. Thermoelectrische batterijen. Fig. 448 kan ophelderen hoe
men door meer dan één aanrakingsFig. 448.
plaats te verwarmen een grootere electromotorische kracht kan doen ontstaan
dan bij verhitting van één punt. De staven A bestaan uit antimonium, de staven
B uit bismuth, terwijl de draden C de
keten sluiten. Drijft nu verwarming van
A
de soldeerplaats 1 de electriciteit .van
C
het bismuth naar het antimonium, dus
.B
;;;;-----.___ ' in de richting van de pijl, dan zullen
de bij 3, 5 en 7 geplaatste pijlen
ev~nèens de richting aangeven van de electromotorische krachten die

455
(]oor verwarming van deze punten worden opgewekt. Al deze krachten
hebben in dè keten dezelfde richting, maar verwarming van· 2, 4 of 6
.Zou een tegengestelde uitwerking hebben. Wil men dus de electramotorische kracht zoo groot mogelijk maken, dan moet men de aam'akingsplaatsen om de andere verhitten. Snijdt men in gedachte de keten
.Qp de door de stippellijnen aangegeven plaatsen door, dan is elk stuk
·een thermoelectrisch element, overeenkomende met hetgeen men na de
doorsnijding in Fig. 445 kreeg. Deze elementen zijn op dezelfde wijze
achter elkaar geplaatst als men dat met galvanische elementen kan doen.
In de naar het schema van Fig. 448 ingerichte thermoeledrische zuilen of batterijen liggen de soldeerplaatsen die verwarmd moeten worden
-dicht bij elkaar, en eveneens die welke koud moeten blijven. Te dien einde
laat men de staafjes zigzagsgewijze heen en weerioopen (Fig. 449).
Een dergelijke verbinding van korte bisFig. 449.
muth- en antimoniumstaafjes vindt men in
.de thermoelectrische zuil, die door MELLONI
voor het onderzoek van de stralende warmte
werd gebezigd. De eindvlakken U U en
V V, die elk de helft van de soldeerplaat~en bevatten, zijn met lampzwart bedekt.
'Stralende warmte, op een vaQ deze vlakken
vallende, doet een stroom ontstaan, waarvan de sterkte tot een oordeel kan leid'en over de intensiteit van de
warmtestraling.
.
Sommige legeeringen en zwavelmetalen geven, met metalen gecombi'neerd, thermoelectrische elementen van groote electromotorische kracht.
Men heeft met behulp daarvan batterijen samengesteld, waarin men de
·eene helft van de contactplaatsen door gasvlammen verhit, en die, wanneer zij uit een vijftig- of honderdtal elementen bestaan, een electromotorische kracht van verschei4ene volts hebben.

§ 557. Ontdekking van Peltler. Wanneer, in het geval van Fig. 445,
·verhitting van de contactplaats P 1 een stroom opwekt, die van het bismuth
.naar het antimonium gericht is, is het te ve1·wachten dat aan die ctmtactplaats warmte verbruikt wordt om het arbeidsvermogen van den stroom te
leveren. Dit is werkelijk het geval; PELTIER heeft waargenomen dat elke
stl·oom d1e door de contactplaats van het bismuth naar het antimonium gaat,
·<iok dan wanneer hij door een galvanisch element wordt geleverd, een afkoeling teweegbrengt. Daarentegen geeft een stroom die in tegengestelde richting
.dool' de contactplaats geleid wo1·dt, aanleiding tot een plaatselijke verwarming.
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Zijn in de twee gevallen de stt·oomen even sterk, dan verdwijpt, bij dezelfde
temperatU\11', in het eene geval evenveel warmte als er in het andere ontstaat.
Het bedrag van deze werkingen is echter van de tempet·atuur afhanl;elijk.
In de keten van Fig. 445 wordt een hoeveelheid warmte w1 verbruikt aan
de verhitte contactplaats P 1 en in denzelfden tijd een hoeveelheid w2 ontwikkeld in het punt P 2 , daar hier de stroom van het antimonium naar het bisniuth gaat. Wegens het versc.bil van de temperaturen zijn w1 en w2 ongelijk
en wel is w1 > w2• De hoeveelheid wa1·mte w1 - w2 wordt in de keten teruggevonden in de warmte die volgens de wet van JouLE ontwikkeld wordt.
Ontleedt men met een thermoelectrische batterij van genoegzame electromotorische kracht een electrolyt, dan wordt een deel der aan de verhitte contactplaatsen verdwenen warmte omgezet in het scheilmndige arbeidsvermogen dat..,
de vl'ij geworden ionen ten opzichte van elkaar hebben.
Wil men een thermoelectrischen stroom doen voortduren, dan moet men aan
de eene aanrakingsplaats (of aan de eene helft van die plaatsen) aanhoudend
warmte van buiten toevoet·en. Doet men dat niet, maat· laat men, nadat in
Fig. 445 eerst P 1 een hooget·e tempera.j;um· heeft dan P 2, de keten aan zich zelf
over, dan zal dethet•moelectrische stroom het temperatuurverschil vereffenen.
Men heeft hier een nieuw voorbeeld van een stroom die zelf de oorzaak vernietigt, waat•door hij wordt opgewekt (verg. § 545). Ook ·de warmtegeleiding
draagt er natuurlijk toe bij, dat na een igen tijd de soldeerplaatsen gelijke
temperaturen hebben. 'Vegens het ontstaan van den electrischen stroom wordt.
echtet• de gelijkheid vantemperatuur sneller bereikt dan het geval zou zijn.
door de warmtegeleiding alleen.
De warmtehoeveelheden die aan de contactplaatsen te voorschijn komen of
verbruikt worden, z\jn evenredig met de stroomste1·kte. Dit, gevoegd bij de
omkEI$lrbaa1·heid van het veJ·schijnsel, lmn dienen om bij de waarnemingen het
verschijnsel van PELTil'ft te scheiden van de warmteontwikkeling wegen.s den
weerstand van qe geleiders, die aan de wet van JouLE gehoorzaamt.

ZESTIENDE HOOFDSTUK.

WERKINGEN VAN EEN MAGNETISCH VELD.

§ 558. Werking van een magnetisch veld op een geleider
die door een electrischen stroom wordt doorloopen. Terwijl
ons in het vorige hoofdstuk bleek dat een magnetisch veld.
op verschillende wijze kan worden voortgebracht, door magneten.
en door electrische stroomen, spraken wij tot nog toe slechts
van één werking van zul){ een veld, nl. van de krachten diehet op magneetpolen uitoefent. Wij zullen nu andere verschijn-·
selen leeren kennen, die door het veld worden teweeggebracht
en die zoowel voor de toepassing als voor de ontwikkeling
der theorie van het grootste belang zijn. Het eerste daarvan
bestaat in de ponderomotorische krachten die op een geleider
waarin een stroom loopt, worden uitgeoefend, en die men bij.
allerhande proeven waarbij zulk een geleider aan den invloed
van een naburigen magneet of van een electrischen stroom is.
.
onderworpen, waarneemt.
bewerking
deze
waardoor
wet
eenvoudige
Wij zullen een
paald wordt, op den voorgrond
Fig. 450.
stellen en diè vervolgens op
bijzondere gevallen toepassen.
Daarbij onderstellen wij dat
de lichamen zich in lucht bevinden.
Zij (Fig. 4:50), evenals in
Fig. 417 (blz. 364:), a b een element van een geleiddraad, in.
de richting van de . pijl door een stroom van de sterkte i doorloopen, P een magneetpool, en wel, om de gedachten te be-
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-palen, een noordpool. Wij weten reeds dat daarop een kracht
wordt uitgeoefend, die loodrecht op het door a b en P gebrachte vlak staat en in onze figuur naar de achterzijde gericht is. De grootte van d·eze kracht is, wanneer men de
;gterkte van de magneetpool door m, den afstand a P ·door r
~n den hoek b a P door cp voorstelt, en i in de theoretische
electromagnetische eenheid uitdrukt 1
K = i m . a b sin cp [K = i m . a b sin
4 1r r 2
r2
·

cp]

(l)
•

•

•

De bovenbedoelde wet zegt nu dat omgekeerd het strooma b wegens de aanwezigheid van de pool P een kracht
van deze zelfde grootte, maar van tegengestelde richting on-dervindt, een krácht dus, die in het geval van· onze figuur
loodrecht op het· vlak van de teekening naar voren gericht
is. Wij merken ·daarbij aanstonds op dat deze kracht, die wij
-de electramagnetische kracht zullen noemen, loodrecht op het
;gtroomelement staat.
Wanneer wij een geleiddraad zich onder de bovengenoemde
<>mstandigheden in beweging zien stellen, ligt het voor de
hand, dit aan een invloed van het medium in de onmiddellijke
<>mgeving van den draad toe te schrijven. Wij zullen daarom
nagaan of er ee.n verband is tusschen de electramagnetische
"kracht die op het stroomelement a b werkt, en het magnetische veld dat in de nabijheid van dat element door de pool
P wordt teweeggebracht, waarb~i wij onze aandacht zullen
vestigen op de magnetische kracht, de grootheid die ons tot
·nog toe alt\jd gediend heeft om een· magnetisch veld te karakteriseeren.
Het blijkt nu dat een dergelijk verband werkelijk gemakkelijk
kan worden aangegeven. Vooreerst merken wij op dat de
magnetische kracht die in het punt a door de pool P wordt
voortgebracht, -volgens aH, in het verlengde van Pa gericht
is. De electromagnetische kracht staat dus loodrecht op het
vlak dat men door het stroomelement en de richting van de
magnetische kracht kan brengen, terwijl de richting van de
kracht, daar .zij naar voren gekeerd is, nader kan worden be-paald als passende bij de wenteling over- een hoek kleiner
~lement
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<lan 180°, waardoor de richting van net stroomelement in die
van de magnetische kracht kan overgaan.
Verder heeft de magnetische kracht in a, nl. de kracht die
· op eèn daar geplaatste eenheidspool zou werken, volgens het
.aan het slot van §.191 gezegde, de grootte
H

~ 4 ;;r

2

[

H

= ~}

men mag dus blijkens (1) voor de grootte van de electromagnetische kracht sch:r,:~jven, als men a b = rr stelt,
Ki=.'irrHsin(/:1, . . .

.

.

.

(2)

waarin men, daar een hoek en zijn supplement denzelfden
sinus hebben, onder cp ook den hoek baH mag verstaan,
<lien het stroomelement met de richting van de magnetische
kracht maakt.
Om tot deze uitkomst te geraken was het niet noodig aan
te nemen, zooals in Fig. 450 ondersteld is, dat de hoek baH
stomp is. Die hoek kan even goed recht of scherp (Fig. 451) zijn.
Het onderzoek heeft geleerd
Fig. 451.
oat men van de ponderomotor~sche werking op stroomgeleiders in alle gevallen rekenschap
kan geven, wanneer men het nu
afgeleide verband tusschen K
en · H als algemeen geldig beschouwt. Wij zullen daarom aannemen dat op een stroomelement
dat zich in een magnetisch veld
bevindt, onverschillig waardoor dat veld is. voortgebracht en op
welke wijze het van punt tot punt verandert, altijd een kracht
werkt, loodrecht op het vlak dat men door het element en de
richting van de magnetische kracht H in het beginpunt daan ,an
kan brengen, en wel in een richting die. past bij een. wenteling
.<JVer een hoek, kleiner dan 180°1 van de richting van den stroom
naar die van de magnetische kracht, en ·dat de grootte van de
_k mcht wordt gegeven door het product van de stroomsterkte, de
lengte van het stroomelement, de magnetische kracht en den sinus
van den hoek dien deze met het stroomelement maakt.
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Wij kunnen dus steeds formule (2) toepassen. Bedenkt men
dat de factor rr H sin cp in die vergelijking het oppervlak van
het parallelogram (a b c H in Fig. 450 en 451) voorstelt, dat
op a b en a H als zijden beschreven wordt, dan kán men ook
zeggen:

..De grootte van de electramagnetische kracht wordt gevonden
door op het stroomelement en den vector die de magnetische kraclît
· .voorstelt als zijden een parallelograrn te beschrijven en het getal
dat het oppervlak daarvan aangeeft, met de stroomsterkte te
vermenigvuldigen.
De electromagnetische kracht is dus onder overigens gel\jkeomst;andigheden het grootst wanneer de magnetische kracht
loodrecht op het stroomelement staat ; er is geen werking wan~
neer het element langs een magnetische krachtlijn loopt en
de hoek cp dus 0 of 180° is.
§ 559. Bijzondere gevallen. TerWijl wij het aan den lezer
overlaten zich met den gegeven regel vertrouwd te maken
door aan het stroomelement en de magnetische kracht ver~
schillende richtingen te geven, en verder uit den regel af te·leiden dat de electromagnetische kracht de tegengestelde rich·
ting aanneemt, zoowel wanneer men de richting van den elec~
trischen stroom als wanneer men die van het magnetischeveld omkeert, zullen wij nu een paar bijzondere gevallen be~
schouwen. Daarbij hebben wij met stroomgeleiders van een
eindige lengte te doen. Om in zulke gevallen de ponderoino~
torischa werking te vinden kan men den geleider in elementen
verdeelen, naar. den gegeven regel de op elk element werkende- .
electromagnetische kracht bepalen en eindelijk al de gevonden
krachten me~ elkaar samenstellen. Daarbij moet voor elk element
rekening worden gehouden met het magnetische veld, zooals
het op de plaats .van het element is.
a. Zij A B (Fig. 452) een rechte geleiddraad, waardoor in de
richting van de pijl een stroom loopt, en onderstellen wij dat
die -in een homogeen magnetisch veld geplaatst is, waarin de
krachtlijnen loodrecht op den draad, en wel loodrecht op het
vlak der teekening, naar ·de voorz\jde loopen. Op elk element
rr van den draad werkt dan een electromagnetische kracht
die naar rechts gericht is, en de grootte i rr H heeft. Daaruit
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volgt door samenstelling dat op een deel van den draad met
de lengte s een electromagnetische kracht van dezelfde richting en met de grootte
. (3)
K=isH .
werkt.
Men ziet, wat trouwens in het algemeen kan worden opgemerkt, dat deze kracht den geleider dwars door de krachtlijnen
van het veld heen tracht te bewegen, zoo clat hij deze lijnen cloorsnijdt.
b. In Fig. 453 stelt a b cd een geleider voor, die tot een
gesloten rechthoek is gebogen. WU onderstellen dat in dien
Fig. 453.

Fig. 452.
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draad een st~oom in de richting van de pijlen bestaat en dat
hij geplaatst is in een homogeen magnetisch veld, zoodat zijn
vlak langs de krachtlijnen loopt; in de figuur is aangenomen
dat terwijl a b cd in het vlak van de teekening ligt, de magnetische kracht H de richting van de zijde b c heeft en naar
rechts gekeerd is. Op de zijden a d en b c werkt dan geen
electromagnetische kracht, op de zijde a b echter eeri kracht
K=iHX ab,
van de teekening naar voren gericht
vlak
het
op·
die loodrecht
is, en op de zijde c d een even groote .kracht van tegengestelde
richting. Deze krachten vormen een koppel, waarvan de arm
de lengte ad heeft, en waarvan dus het moment
M= iH X ab X a.d=iHO . . . . . (4)
is, als 0 het oppervlak van de winding voorstelt. Stel nu dat
· de rechthoek om de lijn p q · die het midden van de zijden
ad en b c verbindt, kan draaien. Dan zal hij dit onder den
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invloed van het koppel werkel\jk doen. Daar nu voortdurend,
. ook b.v. wanneer de stand a" b" c'' d" bereikt is, op de zijd(}
à b een kracht naar voren en op cd een kracht naar achteren
werkt, zal zooals men gemakkelijk inziet, de geleider naarden stand a' b' c' d' gedreven worden, in welken zijn vlak
loodrecht op de krachtlijnen staat. Bevindt de draad zich in
dezen stand, dan werken op de zijden krachten die alle in
het vlak van den rechthoek liggen en dus geen draaiing kunnen teweegbrengen. De geleider is dan in evenwicht en wel
in standvastig evenwicht, waarvan men zich gemakkelijk kan
overtuigen. Draait men hem van uit dezen stand over 180°,
zoodat a' b1 komt waar eerst d' c' lag en omgekeerd, dan heeft
men een stand van: labiel evenwicht.
·
Let men op de richting van den stroom in den stand van
stabiel evenwicht, dus in den stand dien de geleider van zelf
onder den invloed van het veld aanneemt, nadat de wrijving
hem tot stilstand heeft gebracht, dan ziet men ila't de richting
van den stroom dan past bij die van de krachtlijnen (§ 496)
terwijl in den labiélen evenwichtsstand de richting van d.en
stroom juist niet bij die van deze lijnen zou passen. Wij
komen tot het besluit: de draaibar e
Fig. 454.
winding plaatst zich onder den invloed
- - - - - - - ';oo;.K=
van het magnetische veld met zijn vlak
-~
loodrecht op ·de krachtlijn'en en wel zo()
-t(A,~-J-- dat de richting van den stroom bij die
··
vp,n deze lijnen past.
Men kan bewüzen dat deze regel ook
x
geldt :voor een winding van anderen
vorm, die om een lijn in het vlak ervan en loodrecht op d(}
krachtl\jnen staande draaibaar is.
Bij de cirkelvormige winding b.v. van Fig. 454 wordt, wanneer hij in het veld met de krachtlijnen K ligt, en. de stroom
de aangeduide richting heeft, het deel A naar achteren en
het deel B naar voren gedreven.

-..

"__

Wan!leer in Fig. 453 het vlak a" b" c" d" een hoek ~ maakt met a' b' c' d'•
is het koppel dat de rechthoek in den eerstgenoemden stand ondervind t,
i H 0 sin ~. wat voor ~
90° in de uitdrukkin g (4) overgaat. Het bewijs
van deze stelling kunnen wij aan den lezer ovet·laten.

=
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§ 560. Een draadklos in een homogeen magnetisch veldp
Verbeelden .wij ons nu een dr.aadklos met rechthoekige windingen, :waarvan a b c d (Fig. 453) er één is, zoodat de as van
dien klos loodrecht op het vlak van de teekening staat; ·zij l delengte van den klos, n het aantal windingen per lengte-eenheid,.
en dus n l het geheele aantal. Daar op elke winding het rloor
(4) bepaalde koppel werkt, ondervindt de geheele klos een.
koppel met een moment

M' =inlHO

.

. . (5}

Wij herinneren er nu aan dat (§ 4-99, a) de klos, wanneer
wij de lengte groot onderstellen, wat het uitwendige veld betreft, dat hij op grooten afstand teweegbrengt, dus wat demagnetische werkingen betreft, die hij uitoefent, met een
magneet gelijk staat, waarvan de polen de sterkte i n 0 hebben. Staat zulk een magneet in het magnetische veld H dat.
wij ons in' Fig. 453 voorstelden, met zijn lengte loodrecht o~
het vlak van de teekening, evenals zoo even de klos stond,.
dan werkt op de eene pool een kracht i n H 0 naar rechts en.
op de andere een ·even groote. kracht naar links. Deze vormen
samen een koppel met het moment in H 0 l. Daar dit met M'
overeenstemt, komen wij tot het besluit dat een door een stroor~
doorZoopen klos ·in een magnetisch veld h%zelfde koppeb ondervindt als een magneet die op een afstand dezelfde werking alsde klos uitoefent. Men kan aan~oonen dat dit niet alleen bij

den nu beschouwden stand, maar in elken stand geldt en dat
het ook doorgaat wanneer de windingen niet rechthoekig zijn,.
maar een anderen vorm hebben.
Een draaibare magneet plaatst zich in een homogeen veld·
zoo dat zijn lengte de richting van de krachtlijnen heeft~
Evenzoo stelt zich een klos met de as langs een krachtlijn. Im-.
mers, dan staan de vlakken van de windingen loodrecht op.
de krachtlijnen; op geen enkele winding werkt een koppel en~
dus ook niet op den geheelen klos. De stand van standvastirr
evenwicht is die waarbij de richting van den stroom in de win-·
dingen bij die van de krachtlijnen in het veld past.

Tot opheldering moge nog Fig. 455 dienen, waarin G G een
klos voorstelt met de as. in het vlak van de teekening en
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dràaiba.ar om een lUn, door M loodrecht op dat vlak getrokken.
Bevindt zich deze klos in een homogeen magnetisch veld,
waarin de krachtlijnen de richting DI hebben, dan wordt h\j
bij de eene stroomrichting in de
Fig. 455.
door de pijlen aangeduide richting,
en bij omkeering van den stroom
iil de tegengestelde richtrog gedraaid.
In den evenwichtsstaiJd loopt de as
E F langs de door M gaande kracht·
lijn.
§ 561. Dichtheid van de magnetische krachtlijnen. Aantal krachtlijnen die door een gesloten lijn
·omspannen worden. Voor wij verder gaan, is het noodig de
krachtlijnen in een magnetisch veld nader te beschouwen.
Wij gaan daarbij uit van de stelling (§ 495) dat langs een
krachtbuis de veldsterkte omgekeerd evenredig met de lood·
rechte doorsnede verandert. Stel nu dat wij binnen een krachtouis B (Fig. 456) een groot aantal n krachtl\jnen trekken, op
zoodanige wijze dat de snijpunten
Fig. 456.
van deze lünen met een doorsnede
gelijkmatig over het oppervlak van
die doorsnede verdeeld zijn. Bij elke
doorsnede (,} kunnen wij dan de verhouding

!!'. ·opmaken, die ons aan(,}

geeft hoeveel krachtlijnen per cm 2
door de doorsnede gaan. Dit noemen
wij de dichtheid van de krachtlijnen. Daar nu n voor alle doorsneden van de buis even groot is, zal de dichtheid omgekeerd
evenredig met de doorsnede veranderen, en dus zal langs de
krachtbuis de dichtheid van de kra,chtlijnen rechtstreeks ever.
redig zijn met de veldsterkte H.
·
Is B' een tweede krachtbuis in hetzelfde of zelfs in een
a.nder veld, dan kunnen wij daarin eveneens een groot aantal,
stel n' krachtlijnen trekken. Langs de buis B had het ptod uct
van de veldsterkte H en de .doorsnede '" overal een bepaalde
waarde, en hetzelfde geldt van het overeenkomstige product
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H' cv' bij de tweede buis B'. Kiezen w~i nu de getallen n en
n' zoo, dat
n: n' = H c.;: H' c.;',
dan is
_,
I
n,n -H·H'
. '

-.,c.; c.;

d. w. z. de dichtheid in een punt van de eene buis staat tot
de dichtheid in een punt van de tweede buis als de veldsterkte in · het eerste tot de veldsterkte in het tweede punt.
Wordt voor de eerste buis het getal n gekozen, en verder
voor elke andere buis het getal n' volgens den opgegeven
regel bepaa1d, dan komt men tot een meetkundige voorstellin'g
waarin overal de dichtheid van de krachtlijnen een maat voor
de veldsterkte is 1).
Daar het eerste getal n willekeurig gekozen kan worden,
is de dichtheid van de kràchtlijnen nog tot op zekere hoogte
willekeurig. Wij verstaan nu in het 'l)ervolg onder de dichtheid
van de krachtlijnen in een punt van een of ander veld het getal
dat aangeeft hoeveel maal grooter de dichtheid daar is dan in
een veld waar de magnetische kracht 1 is. Dat getal, dat zeer
goed < 1 kan zijn, geeft dan tevens aan hoeveel maal de
magnetische kracht grooter is dan in het laatstgenoemde veld,
m.a.w. de dichtheid van de krachtlijnen wordt door hetzelfde
getal voorgesteld als de veldsterkte.
Als w\j in een magnetisch veld een gesloten lijn trekken,
zullen zekere krachtlijnen door die lijn omvat worden. Wanneer wij nu van het aantal dezer krachtlijnen spreken zullen wij
het getal N bedoelen, dat aangeeft hoeveel maal zoo groot dit getal is als . het aantal krachtlijnen die bij een veldsterkte 1 door
een cm 2 (loodt· echt op de krachtlijnen) gaan.
Tot toelichting van het bovenstaande diene het volgende.
De magnetische kracht in het veld van het aardmagnetisme
is hier te lande 0,13 [0,47], en wij zeggen dus dat in dat
veld de dichtheid van de krachtlijnen 0,13 [0,47] is, en dat
er b.v. door een oppervlak van 1 dm 2 , loodrecht op de
1) Deze wijze van doen heeft eenige overeenkomst met de voo•·stelling op
een landkaart van de dichtheid der bevolking 'o.v. door min of meel' ineengedrongen arceeringen.
Lll
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.inclinatienaald, 13 [47J krachtlijnen gaan. Hadden wij een veld,
3000 maal zoo sterk als dat van het aardmagnetisme dan zouden et; 3000 X 0,13 = 390 [3000 X 0,47 = 1410] krachtlijnen op
den cm2 komen. De bedoeling b\) dit alles is, dat men, om
het werkel\jke aantal krachtlijnen te vinden, deze getallen moet
vermenignlldigen met het aantal krachtlijnen dat men goed·
vindt, in een veld van de sterkte 1 door een cm2 heen te
trekken.
a. Laat een vlakke kring een oppervlak van 0 cm2 om·
spannen en, met zijn vl;:tk loodrecht op de krachtlijnen, geplaatst zijn in een homogeen veld met de sterkte H. Dan is
het aantal van de krachtlijnen die door den kring heen gaan
N=HO.
b. Draaien wij nu het vlak van den kring, zoodat het met
een vlak dat loodrecht op de krachtlijnen staat, een hoek cp
maakt. Wij kunnen den kring op dit laatstgenoemde vlak pro·
jecteeren. Het oppervlak van de projectie is
0 cos cp
en daar alle krachtlijnen die door den kring gaan, ook door
de projectie omvat worden, is nu
N = H 0 cos cp • • • . . • • (6)
Wij kunnen de magnetische kracht H ontbinden in een
component Hn loodrecht op het vlak van den kring, en een
component in dit vlak. Daar H;. = H cos cp is, kan men voor
(6) ook schrijven
N=HnO.
Is cp = 90°, staat dus het vlak van den kring evenwijdig
aan de krachtlijnen, dan is N = 0. De kra~htlijnen loopen dan
niet door den ring heen.
Fig. 457.
c. Laat · een vlakke kring S (Fig. 457) in
een willekeurig niet homogeen magnetisch
veld geplaatst z\in. Wij kunnen het deel van
het platte vlak dat binnen S ligt in oneindig
kleine deelen verdeelen. Zij c.; het oppervlak
van éen dezer elementen, b.v. abc d. Dan
is, wanneer H de veldsterkte in dit element
is, en cp de hoek dien het met een vlak,
loodrecht op de kTaebtlijnen maakt,
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H"' cos cp
het aantal krachtlijnen dat door a b c d gaat. Voor elk element
kan zulk een uitdi'ukking worden opgesteld, en wanneer nu
overal binnen S de krachtlijnen in dezelfde richting door het .
platte vlak heengaan, verkrijgt men het geheele aantal N van
de krachtlijnen die door S omspannen worden, door de getallen die voor· de verschillende elementen worden verkregèn,
bij elkaar op te tellen. Dus
N = }; H"' cos cp . . . . • • •. (7)
d. Het geval kar. zich echter ook voordoen dat de krachtlijnen niet overal naar dezelfde zijde door het vlak heen gaan.
Men kan dan vooreerst het deel van het vlak beschouwen
waar de doorgang in de eene richting plaats heeft, en op de
in (7)_ aangeduide wijze het aantal krachtlijnen voor dit deel
van het vlak berekep.en; zij dit N1 • Zij eveneens N 2 het aantal
krachtlijnen, in de tegengestelde richting door het overige deel
van het vlak gaande. Is dan N 1 N 2 , dan zegt men dat
N=.N1 -N2
krachtlijnen in de eerstgenoemde richting door S omvat worden. Wanneer daarentegen N1 < N 2 is, gaan
N=Nt-N1
krachtlijnen in de tweede richting door het vlak binnen S
heen. Het is duidelijk dat in een derg_elijk geval wel eens
N = 0 kan worden, en dat een krachtlijn die zich zoo ombuigt, dat hij, na eerst door het vlak gegaan te zijn, weer
- in een punt binnen S - naar de oorspronkelijke zijde
terugkeert, niet in het getal N meetelt.
e. In onze formules zullen wij door het teeken van N aangeven of de krachtlijnen in de eene of de andere richting door
den kring loopen. Daarb~i kiezen wij eerst in dezen laatsten
een zekere richting van rondgang als de positieve en noemen
dan N positief of negatief, al naarmate de richting van de
krachtl\jnen al dan niet bij die richting van rondgang past.
Ook wanneer de gesloten lijn niet in een plat vlak ligt
wordt er toch altijd een bepaald aantal krachtlUnen door omspannen. Om dat te bepalen kan men een of ander oppervlak
aanbrengen, dat de gesloten lijn tot rand heeft, dit oppervlak
in elementen verdeelen en voor elk daarvan het aantal kracht-

>
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lijnen opmaken, kortom met dit oppervlak handelen, zooals
wy het straks met het binnen S (Fig. 457) liggende deel van
een plat vlak deden. Welk oppervlak men beschouwt, mits het
maar de gegeven lijn tot rand heeft, is onverschillig; door het
eene gaan, zooals men gemakkelijk ziet, even. veel krachtlijnen
heen als door het andere, als maar niet in de ruimte tusschen
de twee oppervlakken krachtlijnen beginnen of eindigen, zooals
bij magneetpolen voorkomt.
Het verdient nog opmerking dat ook wanneer het benebouwde
oppervlak niet plat is, bij een bepaalde richting van rondgang
langs de randlijn de doorgang door het vlak heen naar een
bepaalde zijde past. Men kan zich altijd voorstellen dat een
willekeurig' oppervlak door een vormverandering uit een plat
vlak ontstaan is, en dat twee pijlspitsen, de een langs den
omtrek van het platte vlak gericht, en de ander er doorheen
stekende, aan deze vormverandering deelnemen. Passen die
pijlspitsen dan eerst op de in § 496 aangegeven wijze b\j elkaar,
dan zegt men dat zij ook na de vormverandering bij elkaar
passen.
f. Wij moeten er eindelijk op wijzen dat wanneer men in
een veld, zonder aan den loop van de krachtlijnen iets te veranderen, de sterkte overal een zeker aantal malen grooter of
kleiner maakt, de dichtheid van de krachtlijnen en het aantal
daarvan dat door een of andere lijn omvat wordt, in dezelfde
verhouding verandert.
§ 562. De electromagnetlsche krachten in verband met het
aantal krachtlijnen. Wij kunnen nu den in § 558 gegeven
regel in een anderen vorm brenF1g. 458.
, gen. Om daartoe te geraken be;::B_ _ _ _-::,::A::___..;..~..;.'~'...:,A_
. - schouwen wij een rechthoekigen
l
geleider (Fig. 458), bij welken
'
door · middel van de draden g h
7}.
en m n een stroom kan worL - - - - - ' - - - - ' - ' - - ' - - , - den toe- en afgevoerd; de pun.n
ten g en m liggen zoo dicht bij
elkaar dat men mag· zeggen dat de stroom in een gesloten.
rechthoek rondloopt (verg. Fig..421 en · 422). De zijde A D van
den rechthoek kan evenwijdig aan~zich zelf verplaatst worden,

4:69
waarblj de keten steeds gesloten bl\jft; de draad A D kan nl.
over de draden BA' en CD', die een eind naar recl).ts doorloopen, glijden. Wij onderstellen dat bij deze beweging de
stroomsterkte onveranderd blijft.
Stel nu dat deze kring geplaatst is in een homogeen magnetisch veld waarin de krachtlijnen loodrecht op het vlak van
de figuur naar voren loopen; en dat de stroom loopt in de
richting A B CD. Dan moet, als wij deze richting voor de ·
positieve kiezen, het aantal krachtlijnen die door den kring
omvat worden, met het positieve teeken worden genomen.
Op den draad D A werkt ·(verg. Fig. 4:52) volgens het in
§ 559 gezegde een electromagnetische kracht naar rechts, die
bepaald wordt door de formule
K=iHXAD,

en W\i zullen nu den arbeid beschouwen, dien deze kracht
verricht bij een verschuiving van den draad in de richting
van de kracht, b.v. van den stand AD naar A' D'. Die arbeid is
Q= K X A A' = i H X AD X A A'
en hierin stelt de factor H X AD X A A' het aantal krachtlijnen voor, dat door den rechthoek A A' D D'. heengaat. Wij
kunnen zeggen dat dit het aantal van de krachtl\inen is, die
door den draad D A bij zf4n beweging doorsneden worden, of
ook de toename van het aantal krachtlijnen dat door den gesloten
kring omvat wQrdt. Vóór de verplaatsing is nl. die kring de
rechthoek ABC D en na de verplaatsing de rechthoek A' B CD'.
Is N het aantal krachtl\jnen dat eerst, en N' het aantal krachtlijnen dat later door den kring wordt omspannen, dan gaat
de formule voor den arbeid van de electromagnetische kracht
over in
Q=i(N'-NJ . . . . . . . (8)

Het verdient hierbij opmerking dat deze vergelijking, als
men de verschillende grootheden van geschikte teekens voorziet, algemeen geldig is, voor elke richting van den stroom,
elke richting van het magnetische veld en zoowel voor een
verplaatsing van D A naar links als naar rechts.
Wij beginnen hierbij met een bepaalde richting van rondgang in den kring te kiezen, en den stroom i positief of
negatief te noemen, al naarmate h\i die richting of de tegen-
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gestelde heeft, waarmee dan tevens het teeken van N bepaald
is (§ 561, e).
Stel b.v. dat wij als positieve richting van den stroom de
richting AB 0 D nemen, en dat dus de positieve richting van
de krachtlijnen van achteren naar voren is. Is er dan een
stroom van de intensiteit 10 in de richting AD 0 B, dan moeten wij i = - 10 stellen. Wanneer verder de krachtlijnen naar
achteren loopen, en het aantal daarvan dat bij den beginstand
AD van den verschuifbaren draad omvat wordt, 60 bedraagt,
hebben wij N = -- 60. Laat eindelijk de draad AD een eind
naar links verplaatst worden, dan blijft N negatief, maar de
absolute grootte ervan wordt kleiner, na de verplaatsing is
b.v. N' = - 45. De formule geeft nu
Q=-150
en werkelijk is dan ook de arbeid negatief, daar (§ 558) onder
de aangenomen omstandigheden de op den draad A D werkende electromagnetische kracht naar rechts gekeerd is.
De in formule (8) uitgedrukte wet geldt nu in alle gevallen waarin wij met een onveranderlijk magnetisch veld en
met een stroorn van standvastige sterkte te doen hebben. Wij
verbeelden ons in een willekeurig (al of niet homogeen) veld
een stroomgeleider van deze of gene gedaante en geven daaraan een willekeurige beweging, hetzij een verschuiving of
wenteling van den geleider in zijn geheel, hetzij een verschuiving van een deel daarvan, hetzij verplaatsingen waarbij de
vorm van den draad op een of andere wijze veranderd wordt.
Steeds vindt men den arbeid van de electramagnetische krachten
wanneer men de stroomsterkte vermenigvuldigt met de toename
van het aantal de-r door den kring omvatte. magnetische krachtlijnen. Bij de toepassing van dezen regel kiezen wij alt\jd een
Zf'kere richting van rondgang voor de positieve en voorzien
i, N en N' van de geschikte teekens.
Daar i constant ondersteld werd, kunnen wij ook zeggen
dat de arbeid van de electramagnetische krachten gegeven
wordt door de aangroeiing van het product iN. Staat nu de
stroomgeleider eerst stil en wordt hij door die ~rachten in
beweging gebracht, dan gebeurt dat natuurlijk in zoodanige
r~chting dat zij een positieven arbeid verrichten, dus dat het
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product iN in positieve richting verandert. De electramagnetische. krachten drijven dus den stroomgeleider naar een stand,
waarbij iN een zoo groot mogelijke positieve waarde heeft, d.w.z.
waarbij de krachtlijnen in een richting passende bij die van den
stroom door den kring heen loopen en het aantal van de lijnen
die dit doen, zoo groot mogelijk is.
Heeft de geleider dien stand, en wel terw\jl h\j stilstaat,
dan kunnen de electromagnetische krachten hem niet in beweging brengen. Er is stabiel evenwicht.
Het zal geen moeite kosten hierüit weer af te leiden welken stand een draaibare winding in een homogeen magnetisch
veld aanneemt (~ 559).
Wij beschouwen eindelijk het meest algemeene geval. Stel
dat het magnetische veld op deze of gene wijze verandert en
dat ook de stroom in den verplaatsten geleider niet standvastig
is. Wij verdeelen dan de geheele verplaatsing in oneindig.
kleine deelen · en merken op dat op elk oogenblik de ponderamotorische werking bepaald wordt door het veld en de stroomsterkte zooals zij dan zijn. Daaruit volgt dat de arbeid van de
electromagnetische kracht in een oneindig klein tijdsverloop
nog altijd door formule (8) bepaald wordt, wanneer wij onder
. i cle stroomsterkte aan het begin van dat tijdsverloop verstaan
en onder N' -- N de verandering die het aantal omspannen
krachtlijnen zmt ondergaan wanneer het veld bleef zooals het
aan het begin van het tijdselement was. Nu is echter N' - N
niet de werkelijke verandering van het aantal krachtlijnen,
want deze wordt niet alleen door de verplaatsing van den geleider, maar voor een deel ook door de verandering van het
veld bepaald. Bovendien zou, al was N' - N die werkelijke
verandering, i (N' - N) niet gelijk z\jn aan de verandering
van iN, daar de stroomsterkte i ondersteld werd, gedurende
de verplaatsing te veranderen.
\\Tij moeten er ook nog op wijzen dat in al het bovenstaande
sprake is van het veld waarin de stroomgeleider geplaatst is,
afgezien van de veranderingen die de stroom waardoor deze
doorZoopen wordt, in dat veld brengt.
§ 563. Aantal krachtlijnen dat door een klos omvat wordt.
Men vindt den -arbeid van de electromagnetische krachten die
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op een klos werken, wanneer men dien arbeid voor elke win·
ding berekent en vervolgens al de uitkomsten bij elkaar optelt.
Gaan dus vóór een verplaatsing door de eerste winding n 1
krachtlijnen, door de tweede n2 , enz. en z\jn qeze getallen na
de verplaatsing n.', n/, enz. geworden, dan heeft men voor
den totalen arbeid, als het. veld en de stroom i standvastig
ondersteld worden
Q= i (n1 ' - n1) + i (n 2 ' - n2 ) + enz.
Men kan dit weer in den vorm (8) schrijven wanneer men
n1

+ n2 + ... = N, n.' + n/ + ... = N'

stelt en ·men !tan den regel ook weer in dezelfde woorden
uitdrukken als in de vorige §, wanneer men N (of N'), d.w.z.
de som van- de aantallen krachtlijnen die door de verschilc
lende windingen gaan, he.,t aantal krachtlijnen noemt, qie door

den klos omvat worden.
Staat· de klos in een homogeen magnetisch veld met de as
langs de krachtlijnen en zoo· dat deze door de windingen gaan
·in een richting passende bij de positieve richting van rond·
gang, ·dan is het bedoelde aantal krachtlijnen .

nlHO,
waarin de letters dezelfde beteekenis hebben als in verge- ·
lijking (5). Wordt de klos zoo gedraaid, dat de uiteinden van
stand verwisselen, dan wordt het aantal

-nlHO.
Bestaat nu in de windingen een st.room i, dien wij positief
onderstellen, dan verrichten bij een draaiing waardoor de klos _
uit den laatsten stand in den eersten overgaat, de electrD·
magnetische krachten een arbeid
2 i nlH 0.
Dit is in overeenstemming met het vroeger gevondene. D~
klos is nl. aequivalent aan een magneet, waarvan de pol~n
de sterkte in 0 hebben, en dus van het veld krachten in H 0
langs de krachtlijnen: ond.ervinden. Bij de genoemde draaiing
verrichten deze krac'hten te zamen den zoo even aangegeven
arbeid.
§ 564. Inductiestroomen. Wij komen nu tot de tweede
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werking die door een magnetisch veld op een stroomgeleider
wordt uitgeoefend. Deze, die door FARADAY ontdekt werd, bestaat hierin, dat onder geschikte omstandigheden het veld
electrische stroomen, die men indu-Ctiestroomen noemt, opwekt.
De algeroeene wet voor dit verschijnsel vinden w\j weer door
eerst een eenvoudig geval te beschouwen.
Verbeelden wij ons dat de . rechthoekige geleider A B 0 D
van Fig. 458 in een standvastig homogeen magnetisch veld
geplaatst is, waarin de krachtlijnen loodrecht op het vlak van
den geleider naar den beschouwer toe loopen; wij denken
ons ditmaal den draad eerst. zonder stroom en g h en m n
met een galvanometer verbonden. Deze wijkt nu af, zoodra
men den draad AD naar rechts verschuift,,een bewij$. dat er
dan een stroom in den kring ontstaat. Deze stroom, diê de
richting BAD 0 blijkt te hebben, houdt op als men den l>.ewegelUken draad in zijn nieuwen stand, b.v. A' D; vasthoudt.
Brengt men hem vervolgens naar den oorsprankelijken stalid
terug, dan gaat de beweging op nieuw van een stroom ver~
gezeld, die nu echter de tegengestelde richting als de eerst
waargenomen stroorri, d.w.z. de richtingDAB 0 heeft. :Kortom,
t~wijl er geen stroom is, als de draad A D stilstaat, ontstaat er
bij elke verschuiving naar rechts een inductiestroom in de ·eené
en bij elke verschuiving naar links een inductiestroom in dii
andere richting.
Deze werkingen kunnen in korte woorden worden beschreven
wanneer men · zijn aandacht weer vestigt op de krachtlijnen
in het veld. Er wordt een inductiestroom opgewekt wanneer de
draad AD krachtlijnen doorsnijdt, m.a.w., wanneer het aantal
krachtlijnen dat door den geleidenden kring omspaniJ,en wordt;
verandert. Neemt dit aantal toe, dan heeft de inductiestroom een
richting niet passende bij die van de krachtlijnen; neemt het a{,
dan past de richting van den stroom daar wel bij.
Het is nu verder de vraag hoe het met de sterkte van den
inductiestroom gesteld is. Wanneer de draad plotseling uit den
stand A D naar A D wordt overgebracht, is er ook een plotselinge inductiestroom; Wij kunnen uit den uitslag van den
galvanometer afleiden (§ 505), hoeveel electriciteit daarbij in
het geheel door een doorsnede gevoerd wordt. De waarneming
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leert nu dat deze hoeveelheid, die wij als de maat voor ·den
totalen inductiestroom zullen beschouwen, evenredig is met de

verandering van het aantal omspannen krachtlijnen en omgekeerd evenreaig met den weerstand van de keten. Men zal ge-

makkelijk inzien (verg. § 561, () dat in de eerste evenredig
beid ligt opgesloten dat de inductiestroom evenredig is met
de veldsterkte en des te sterker is, naarmate men den draad
A D verder verplaatst.
Stel nu vervolgens dat de beweging van A D naar A' D'
niet plotseling, maar in een eindigen tijd plaats heeft. Het is
gebleken dat dan, wanneer aan een later te vermelden voorwaarde voldaan is, op de werking gedurende een tijdselement
mag worden toegepast wat boven van de werking .bij een
plotselinge verplaatsing werd gezegd. Laat de bewegelijke draad
op zeker oogenblik den stand P. q (Fig. 458) en een oneindig ·
kleinen tijd d t later den stand r s. hebben en ztj d N de
toename, die het aantal N van de door den kring omvatte
krachtl~jnen in dien tijd d t ondergaat. Dan is de hoeveelh~id
electriciteit die in dezen tijd door een doorsnede van de keten
gevoerd wordt, evenredig met cl N. Daaruit yolgt dat de hoe-

veelheid electriciteit die pm· tijdseenheid doorstroomt, en dus de .
sterkte van den inductiestroom op het beschouwde oogenblik evenredig is met
dN
.....([{'

d.w.z. met de verandering van het aantal krachtlijnen per tijdseenheid.
Bovendien is die sterkte onder overigens gelijke omstandig·
heden omgekeerd evenredig met den weerstand van de keten.
§ 565. Verband tusschen de inductiestroomen en de electromagnetisch,e krachten. Men kan van deze wetten rekenschap geven door een theOretische beschouwing~ die op de wet
van het behoud van arbeidsvermogen berust, en ons tevens
het verband tusschen de twee in dit hoofdstuk besproken
werkingen van een magnetisch veld zal leeren kennen. vVij
· herinneren ons daarbij dat, telkens wanneer in een geleider
een electrische stroom bestaat, in dien geleider een zekere
hoeveelheid warmte te voorschijn komt, die door ae wet van
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JouLE (§ 534) bepaald wordt, en die, wanneer de stroom door

een stroomgever wordt voortgebracht, beantwoordt aan den
arbeid van de daarin werkende electramotorische kracht (§ 532). _
Ook de inductiestroom waarvan in de vorige § sprake was,
ontwikkelt in de keten een zekere hoeveelheid warmte en de_
vraag rijst waar deze aan te danken is. Men kan nu opmet·ken dat zoodra, tengevolge van de verschuiving van den draad
A.D (Fig. 458) naar rechts, die draad door een stroom wordt
doorloopen, die van A naar ·D gericht is, hij van het magnetische veld een kracht naar links ondervindt, d.w.z. een
kracht die zich tegen de beweging van den draad verz.et. Bij
de verplaatsing van den draad moeten wij deze kracht over·
winnen, dUs een zekeren arbeid verrichten, en de gedachte
ligt nu voor de hand dat de warmte die in den geleider wordt
ontwikkeld, door dezen arbeid is voortgebracht.
· Beschouwen wij de zaak iets nader, dan moeten wij e1
vooreerst op wijzen dat de eenige lichamen die b\i de proef
in het spel zijn en _die arbeidsvermogen aan elkaar kunnen
geven zijn: het lichaam van den proefnemer, de geleider, het
medium met zijn magnetisch veld en het lichaam (stroomgeleider of magneet) waarbij dit veld behoort. Het lichaam
van den proefnemer nu verliest een hoeveelheid arbeidsvermogen, gel\ik aan den arbeid dien hij verricht, en deze is
gelijk met het tegengestelde teeken aan den arbeid van de
electramagnetische krachten, wanneer w\i ons voorstellen dat
de verplaatsing van den geleider zeer langzaam gebeurt; immers; dan moet de kracht die de proefnemer op den draad
AD uitoefent, gelijk en tegengesteld zijn aan de daarop werkende electramagnetische kracht. \Vat den geleider zelf betreft, mogen wij, daar hij volgens het zooeven gezegde geen
noemenswaardige snelheid heeft, van zijn kinetische energie
. afzien. Nemen wij nu aan dat bij het begin van de proef de
draad in den stand A D en aan het eind in den stand .A' D'
stilstaat, zoodat er op die twee oogenblikken geen stroom is,
dan bestaat de el:lnige verandering die ten slotte in den geleider heeft plaat_s gehad, in de ontwikkelde warmte. Wij kunnen verder aannemen dat het uitwendige magnetische veld
ten slotte juist zoo is als aanvankelijk, zoodat er aan den
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toestand van het medium niets is veranderd. Onderstellen wij
bovendien dat ook het lichaam waardoor dit veld wordt voortgebracht, na afloop van de proef evenveel arbeidsvermogen
heeft als aan het begin, dan moet werkelijk de warmteontwik·
keling in. de keten het aequivalent zijn van den arbeid dien de
proefnemer aan het bewegen van den geleider heeft besteed. Wij
zuUen nu eindelijk ·nog aannemen dat deze aequivalentie niet
alleen voor de geheele verplaatsing van A D naar A' D' geldt,
maar ook voor een van de oneindig kleine dealen, wnrin wij
die· verplaatsing kunnen splitsen, b.v. voor de verschuiving
van p q naar. r s, die in den t\jd d t plaats heeft, al kan niet
gezegd worden dat aan het begin en het einde van deze verschuiving de geleider zonder stroom is.
Door dieper gaande beschouwingen kan men eiken twijfel
aan de juistheid van de uitkomst waartoe de genoemde onderstellingen ons leiden, wegnemen.
Men zie hierover § 584.

De berekening is nu zeer eenvoudig. Gedurende den tijd d t
bedraagt de warmteontwikkeling (§ 534) in arbeidseenheden
i 2 r d t, de arbeid van de electramagnetische krachten (§ 5ö2)
i d N, en dus de arbeid dien wij moeten verrichten, - i d N.
Daaruit volgt
i~

dus

r d t = - i d N,

.
1 dN
t=---.
r cl t '

.

•

.

•

.

•

(9)

wat met het in de vorige § gezegde overeenstemt.

Electrische werking in een gesloten keten. Het
ontstaan van een inductiestroom in de boven besproken gevallen bewijst ons dat de electriciteit in den geleider door
zekere kracht in een bepaalde richting wordt voortgedreven.
Wij zullen de in een bepaald punt op de electriciteitseenheid
werkende · kracht de elecfrische kracht noemen, en passen dus
deze benaming niet alleen toe op de vroeger besp1·oken uit de
· potentiaalverschillen voortvloeiende kracht, maar ook op de kracht
die bij het orttstaan van de induct-iestroomen in het spel is, en
op een of andere Wi{jze door het magnetische veld wordt uitgeoefend.
Nu zagen wij vroeger dat in een geleiddraad van den weer§ 566.
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stand r, als·tusschen de uiteinden een potentiaalverschil V 1 bestaat, een stroom van de sterkte

.

v~r

~>=

v2

.

.

.

.

.

.

V2

• (10)

loopt. Is de draad homogeen en overal even dik, dan daalt
de potentiaal geleidelijk en evenredig met den doorloopen afstand van V1 tot V2 , en heeft men, als l de lengte van den
draad .is, voor de op de eenheid electriciteit werkende kracht

F= Vt-V2,
l

Men rnag dus in plaats van (10) schrijven
ir

= Fl

. . . .

. . . . (11)

Daar het nu voor de hand ligt, aan te nemen dat' de electriciteitsbeweging in een bepaald deel van de keten alleen
bepaald wordt door de daar op de electriciteit werkende kracht,
onverschillig wat de oorsprong van die kracht is, zullen wij
de betrekking (11) ook aannemen, wanneer de electrische kracht
F, zooals in het geval van de inductiestroomen, niet het gevolg is van potentiaalverschillen.
· Past men nu (11) achtereenvolgens op alle homogene deelen
van de keten toe en telt men de verkregen vergelijkingen bij
elkaar op, dan komt er, daar i in alle deelen van de keten
dezelfde waarde heeft,
i '1:. r = '1:. (Fl).

De som in het tweede lid zullen wij evenals in § ·531 de
electrische werking langs de keten noemen en door E voorstellen. Schrijven wij verder r voor den totalen weerstand '1:. r in
de keten, dan blijkt het dat
ir=E

is, zoodat de sterkte i van den inductiestroom volgens de wet·
van ÜHM door de electrische werking bepaald wordt.
Vergelijkt men nu eindelijk de laatste vergelijking met (9),
dan vindt men
E=-

dN

dt' . . . . . . . (13)

ct. w. z., de electrische werking langs een gesloten keten wordt
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bepaald door de afname per tijdseenheid van het aantal door
de keten omvatte magnetische krachtlijnen.
Wij merken hierbij op dat een uitkomst die wU in § 531
vonden, hierin als een bijzonder geval begrepen is. Wij zagen
toen dat de electrische werking langs een gesloten kring 0
was, maar er was toen ook geen sprake van een verandering
van het aantal der door den kring loopende krachtlijnen.
Tot toelichting van den gevonden regel moge het volgende
voorbeeld dienen. Stel dat de rechthoek van Fig. 458 horizon·
taal geplaatst is, zoodat, wanneer 0 z\jn oppervlak en H,. de
verticale component van h,~t aardmagnetisme is, het aantal
krachtlijn.en dat hij omvai(döor H,. 0 kan worden vastgesteld.
Beweegt zich dan de draad AD, waarvan wij de lengte l
noemen, met een snelheid v naar rechts, dan is de toename
van 0 per- tijdseenheid l v, en dus, afgezien van het teeken
E = H,. l v. Hier te lande is R" = 0,12 [0,43]. Had dus de draad
AD een lengte van 10 m en verschoof hij zich met een snel·
heid van 1 m per sec., dan zou de electrische werking bedragen
~ 0,12 [0,43] X 1000 X 100 = 12000 [43000], of 0,00043 volt.
W\i moeten nog opmerken dat de benamingen electrische en
electramotorische kracht eenigszlits willekeurig zijn; de beteekenis die wij er aan ·hebben gegeven, en die meebrengt dat
de tweede naam alleen wordt toegepast op de krachten die
in stroomgevers, zooals galvanische elementen en thermo·
electrische batterijen, de electriciteit voortdrijven, is echter de
in de tegenwoordig J electriciteitstheorie gebruikelijke. Dit neemt
niet weg dat men, zoo men wil, ook de bovenbeschouwde
electrische werking E de electramotorische kracht van de inductie
kan noemen, iets waartoe men allicht geneigd is, als men
met werktuigen te doen heeft, die ten gevolge van de daarin
plaats hebbende inductiewerkingen op dezelfde wijze als gal·
vanische elementen als stroomgevers kunnen dienen.
Wanneer in een keten die zich in een magnetisch veld ver·
plaatst, behalve de daardoor opgewekte electrische werking E
nog de electromotorische kracht E van een stroomgever werkt.
wordt de stroomsterkte bepaald door
·
ir=E+E= E- ~~·
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HiPruit volgt
i~ ,. d t = Ei d t - i d N.
Het eerste lid van deze vergelijking'.,stelt de warmteontwikkeling in den
tijd d t voor, de term Ei d t den in dien tijd door de electromotorische kracht
verrichten aJ•beid en de term - i d N den arbeid dien de verplaatsing van
den geleider ons kost.

§ 567. Wet van Lenz. De rEJgel dien wij in_§ 564 hebben
.leeren kennen, geldt in het algemeen. Telkens wanneer een
stroomgeleider zoo in een magnetisch veld verplaatst wordt, dat
· het aantal krachtlijnen dat hij omvat, verandert, ontstaat een
inductiestroom, waarvan de richting bij die van de krachtlijnen
past ~ls hun aantal afneemt, en' er niet bij past als het grooter
wordt. Tot een belangrijke algeroeene gevolgtrekking komt men
verder als men· bedenkt dat de- geleider, zoodra er een stroom
in is opgewekt, electromagnetische krachten van het veld
ondervindt. Wij weten reeds dat wanneer de richting van een
_stroom bij die van de krachtlijnen past, het veld den geleider
. zoo tracht te bewegen, dat bét aantal door dezen omsloten
krachtlijnen toeneemt, en dat bij omgekeerde richting_ van den
stroom het veld den geleider in tegengestelde ric'hting tracht ·
te verplaatsen. Men leidt hieruit gemakkelijk af dat zoodra
wij door beweging een inductiestroom opwekken,. het veld dientengevolg · krachten op den geleider uitoefent, d'ie zich tegen de
beweging verzetten.
Wij kunnen b.v. een inductiestroom doe.p. ontstaan door een
draadwinding of een. klos in het magnetische vèld van de aarde
te draaien, maar dan oefent. dit' laatste een koppeL op· den
geleider uit, dat hem terug tracht te draaien en dat wij, als
wij hem bewegen, moeten overwinnen. _
Dat de bovengenoemde regel, die als de ·wet van LENZ bekend is, in nauw verband staat met de wet van het behoud
van ·arbeidsvermogen za! nauwelijks verdere toelichting behoeven. Aan den arbeid dien het ons wegens de electromagnetische
krachten kost, om den geleider te bewegen, beantwoordt de
door den inductiestroom ontwikkelde warmte. Werkt men dit
nader uit, dan komt men in het algemeen tot formule (9)
van § 565.
~et kan ook voorkomen dat de geleider zich· beweegt, niet
omdat W\j er krachten op uitoefenen, maar omdat hij een ·
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beginsnelheid had. In dat geval wordt deze door de electro·
magnetische krachten uitgeput en komt voor het oorspronkelijke arbeidsvermogen van beweging van het metaal de daarin
ontwikkelde warmte in de plaats.
Wij moetEm nu nog een paar opmerkingen maken, die wij,
ofschoon zij in het algemeen gelden, aan een bijzonder g.eval
vastknoopen.
Zij (Fig. 459) N Z een magneetstaaf en a b een cirkelvormige winding, waarvan het vlak
Fig. 459.
loodrecht op de middelste van de
in de figuur aangegeven krachtlijnen staat, en die door het
z
vlak van de teekening in de
uiteinden a en b van een middell\in wordt gesneden. Wanneer in die winding een stroom loopt in een richting passende
-b\j die van de krachtlijnen die van N uitgaan, wordt de winding door het veld naar links getrokken, omdat bij een verplaatsing naar die zijde het aantal krachtlijnen dat er door
heen loopt, toeneemt. Maar tengevolge van het veld dat bij
den stroom in de winding behoort, wordt de magneet naar
rechts getrokken. De kracht waarmee dit gebeurt, is even
groot als de zooeven beschouwde, zoodàt de algeroeene wet
der wer-king en terugwerking ook op de krachten die Z N
en a b door tusschenkomst van het medium op elkaar uitoefenen, van toepassing blijkt te zijn.
De twee ponderomotorische werkingen die wij hier beschouwden, trachten de beide lichamen tot elkaar te doen naderen,
dus hun relatieven stand te wijzigen. Omge~eerd wordt nu
,juist bij een verandering van dien relatieven stand een inductiestroom in a b opgewekt. Wij weten ree(ls hoe b.v. bij een
verplaatsing van den stand a b naar a' b' de vermindering van
het aantal door de winding gaande kraèhtlijnen van een inductiestroom vergezeld gaat, waarvan de richting bij die van de
krachtlijnen past. Dezelfde verandering van het aantal kracht·
lijnen heeft nu ook plaats, wanneer men de winding vasthoudt,
maar den magneet naar links verschuift, waarbij wij ons moe·
ten voorstellen dat h\i de krachtlijnen meeneemt. Het is ge-
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bleken dat het afnemen van het aantal krachtlijnen ook in
dit geval dezelfde inductiewerking ten gevolge heeft als in het
vorige. Er ontstaat in a b een stroom passende bij de richting
-van de krachtlijnen en uit het bovengezegde volgt dat de draad
<Iientengevolge den magneet aantrekt, dus een kracht op den
magneet uitoefent, die zich tegen de beweging daarvan verzet.
Op deze wijze komen wij tot het besluit dat de wet vàn LENZ
.in het algemeen zoo kan worden uitgesproken: Telkens wanneer door beweging van een lichaam, al is dit niet de geïndu-ceerde geleider zelf, een inductiestroom wordt opgewekt, geeft
die stroom aanleiding tot krachten die zich verzetten tegen
de beweging waardoor hij werd voortgebracht.
§ 568. Verzwakking van den stroom, als een geleider
door electromagnetische kraèhten verplaatst wordt. Als tegenbanger van de wet van LENZ kan men een anderen algemeenen regel beschouwen. Stel dat in een stroomgeleider die zich
in een magnetisch veld bevindt, een electromotorische kracht
E werkt. Zoolang wij den geleider vast houden, heeft dan de
bepaalde sterkte i = E.
r
Laten wij hem nu los en stelt hij zich~ ten gevolge van de krachten die het veld uitoefent, in beweging, dan "Me(t een inductiewerking pláats, en deze is altijd zoo, dat de stroom verzwakt
worclt. Had b.v. de stroom een richting, passende bij die van
de krachtlijnen, dan verplaatst de draad zich zoo dat hij meer
krachtlijnen omspant en heeft de inductiewerking een richting
die niet bij deze lijnen past.
Dat deze regel weer in overeenstemming is met het behoud
van arbeidsvermogen ziet men gemakkelijk. Wanneer (§ 535)
de stroom zwakker wordt dan aan de electromotorische kracht
E beantwoordt, bedraagt de warmteontwikkeling in de keten
minder dan de arbeid van de krachten in den stroomgever.
Het verschil komt met de kinetische energie die het metaal
krijgt, overeen.
Deze tweede wet kunnen wij op een dergelijke W\jze uitbreiden als straks de wet van LENZ. Bestaat b.v. in de winding a b van Fig. 459 een stroom die den magneet Z N aantrekt,
.en wordt deze laatste door die aantrekking verplaatst, dan
:Stroom de door de wet van

L. II.
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heeft dat een .inductiewerking in a b tengevolge, die tegengesteld aan den stroom gericht is. In het algemeen wordt een
stroom door inductie verzwakt, wanneer electramagnetische
krachten die het gevolg van dien stroom zijn, een lichaam, al
is dat niet de stroomgeleider zelf, verplaatsen.
§ 569. Andere gevallen van inductiewerking. Het is gebleken dat verandering van het aantal krachtlijnen die door. een
kring heen loopen, onverschillig wat er de oorzaak van is, dltijd
e~n inductiestroom geeft, die aan de besproken regels voldoet.
Wij zullen, om dit toe te lichten, twee ketens beschouwent
die wü als de primaire en de secundaire onderscheiden. Wij
onderstellen dat in de eerste een standvastige electramotorische
kracht werkt, die een stroom i kan geven. In de tweede keten
zal dan een stroom ontstaan zoodra wij hem verplaatsen;.
daardoor krijgt hij nl. een anderen stand ten opzichte van de
krachtlijnen die bij de eerste keten behooren. Dezelfde uitwerking heeft het nu ook, wanneer wij de secundaire keten laten
staan, en de primaire bewegen, waarbij deze zijn magnetisch
veld met zich meeneemt. Hoe het aantal krachtlijnen dat door
den tweeden kring gaat, verandert, hangt alleen van de relatieve beweging van de twee geleiders af (verg. ~ 567).
Wij kunnen nu het aantal krachtlijnen nog op geheel andere
wijze doen veranderen, nl. door·, terwijl beide geleiders op hun
plaats blijven, den primairen stroom te doen beginnen of ophouden, of zijn sterkte te veranderen.
Als deze veranderingen snel gebeuren, bestaat ook de electrische werking in de tweede keten maar korten tijd, en is de
inductiestroom spoedig afgeloopen. Voor de grootte van den
totalen inductiestroom (§ 564) geldt dan een eenvoudige regel~
Zij op den tijd· t het aantal door een kring gaande krachtlijnen N, dan is de electrische werking in den kring -

~l ~

en dus de stroomsterkte
.

1 dN

z
- -rdt.'
-als r de weerstand in den kring is. In den tijd d t gaat door
een doorsnedè een hoeveelheid electriciteit
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idt=-dN
,
r '

en men vindt dus de hoeveelheid die in een eindigen tlid doorstroomt, wanneer men de waarde van deze uitdrukking voor
elk tijdselement berekent en vervolgens optelt. De uitkomst is
1
-(NI -N2),
r
als N 1 het aantal krachtlijnen aan het begin en N'!. dat aan
het einde van het beschouwde tijdsverloop is, d.w.z. de totale
inductiestroom gedurende zeker tijdsverloop wordt gevonden als
men de vermindering van het aantal krachtlijnen door den weerstand deelt. De uitkomst is ook va:n toepassing als het aantal
toeneemt; aan het tegengestelde teeken beantwoordt de andere
richting die de stroom dan heeft.
Om dit op de boven beschouwde werking tusschen twee
ketens toe te passen, verbeelden wij ons voor e~n oogenblik
dat in de primaire een stroom van de sterkte 1 bestaat. ·In
het magnetische veld dat hBm dan omringt, omspant de secundaire kring een zeker aantal krachtlijnen, dat wij doQr M zullen
voorstellen. Voor het aantal waarmee men te doen heeft als
de primaire stroom een sterkte i heeft, mag men dan schrijven
Mi,

daar de sterkte van het magnetische veld evenredig met i is.
Het getal M hangt van vorm, grootte en betrekkelijken stand
van de geleiders af; wij kunnen het den coëfficient der inductie
van den eersten op den tweeden geleider noemen.
Bij het ontstaan van den primairen stroom neemt het aantal
krachtlijnen door den secundairen kring met Mi toe en bij
het eindigen van ·den stroom even veel af. Daaruit volgt dat
de plotselinge inductiestroomen die b\i het sluiten en openen
van den primairen stroom ontstaan, beide de sterkte
Mi

r
hebben, als r de weerstand van de secundaire keten is.
Als voorbeeld kunnen wij een langen draadklos beschouwen,
waarin (§ 499), als j de stroom per lengte·eenheid is; een
magnetisch veld met de sterkte j [4 7r j] bestaat, zoodat j 0
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[4 1r j 0] krachtlijnen door het oppervlak van oen winding
heengaan. Leggen wij nu om den klos nauwsluitend een enkele
secundaire winding, dan gaan daar evenveel krachtl\jnen doorheen. Bij het sluiten of verbreken van den stroom in den klos
ontstaat dus in de winding een inductiestroom van de sterkte
jrO

[47r!Ol

Het verdient nog opmerking dat de inductiewerking zwakker wordt wanneer de om den klos gelegde winding een grootere. middellijn heeft. Dan omspant hij nl. ook een zeker aantal
krachtl\jnen die, na door de holte van den klos naar de eene
zijde te zijn gegaan, buiten den klos weer terugkeeren. Het
aantal lijnen dat men in rekening moet brengen, wordt dan
kleiner. De inductiewerking is zeer zwak als de middellijn van
de winding veel grooter .is dan de lengte van den klos.
§ 570. Magnetisatie van ijzer. Magnetische inductie. Wij
hebben in Hoofdstuk XIV gezien dat verschillende lichamen
in een vlectrisch veld niet dezelfde eigenschappen vertoonen.
In het een ontstaat een dielectriscbe verplaatsing gemakkelij·
ker dan in bet andere. Een dergel\jk onderscheid bestaat ook
in een magnetisch veld, met dit eigenaardige intusschen, dat
verreweg de meeste liehamen in magnetische eigenschappen
nauwelijks van den aether of de lucht afwijken, terwijl eenige
weinige zelfstandigheden, de metalen ijzer, nikkel en kobalt,
zeer aanmerkelijk daarvan verschillen. Wij zullen ons voornamelijk tot ijzer en staal bepalen en vooreerst nagaan wat
er gebeurt, als een staaf ijzer in een homogeen magnetisch
veld geplaatst wordt.
Om dit te krijgen maken wij gebruik van een làngen draadklos, doorloopen door een stroom die per lengte-eenheid de
sterkte j heeft en dus (§ 499) als een magneet werkt, waarvan de poolsterkte J 0 bedraagt. Wij plaatsen nu in dezen
klos een ijzerstaaf die de inwendige ·holte juist vult, en nemen
dan waar dat .de klos met deze staaf te zamen dezelfde werking
heeft als eeri magneet 1.oaarvan de poolsterkte niet meer j 0, maar
een zeke;r aantal malen grooter is. Een geschikten coêfficient p.
invoerende, kan men dus nu voor de poolsterkte scbr\jven
.
IJ- j 0.

485

WU kunuen zeggen dat het Uzer gemagnetiseerd is; het werkt
nl. als een magneet waarvan de polen de sterkte
(!l-- l)j 0
hebben. Het komt op hetzelfde neer als men zegt dat de werking nu is geworden, alsof de stroom een intensiteit fl- j had;
het ijzer staat dus gelijk met een stroom in den klos van de
intensiteit (!l-- 1) j.
Wat het getal fl- betreft, de waarde daarvan is niet voor
alle ijzersoorten dezelfde en hangt bovendien in hooge mate
van de veldsterkte af; hU kan b.v. in een zeer zwak veld
(zooals dat van het aardmagnetisme) 2000 à 3000 en in een
zeer sterk veld slechts 100 of 200 z\jn. Om intusschen de
theoretische beschouwingen zooveel mogelUk te vereenvoudigen, zullen wij aannemen dat voor elke \izersoort (J. een standvastige grootte heeft. Ook zullen wij ons dikwijls voorstellen,
al is het niet geheel juist, dat bij het verbreken van den
stroom in de windingen het Uzer tot den oorsprankelijken
toestand terugkeert; het is dus slechts tijdelijk gemagnetiseerd
geweest.
Wij :.mllen niet beproeven ons een voorstelling er van te
maken, wat er bij het magnetiseeren van het ijzer in het
metaal verandert; wij bepalen ons dus nu tot de theorie van
MAXWELL in haar algemeerren vorm.
Om de verschijnselen bij het ijzer te beschrUven maakt men
in deze theorie van twee grootheden gebruik, die men de
magnetische kracht en de magnetische inductie noemt, en waarvan men in zekeren zin de tweede als het gevolg van de
eerste kan beschouwen.
In het voorbeeld van den langen klos verstaat men onder
de magnetische kracht de veldsterkte die in de holte bestond, voor
het ijzer werd aangebracht, m. a. w. de kracht die toen op een
in de holte geplaatste pool met de eenheid van sterkte zou
werken. WU zullen dez~ magnetische kracht altijd door H
voorstellen, zoodat binnen de holte
H =j [H = 4 1r j]
is. Onder de magnetische in!Zuctie, de grootheid die ons zal
dienen om den toestand, als het ijzer er is, aan te geven,
verstaat men rle veldsterkte die men binnen den klos zonder ijzer
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zou hebben, wanneer in de windingen de stroom fJ. j liep, die,
zooals gezegd werd, in punten buiten den klos dezelfde werkingen
uitoefent als de stroom j met de ijzeren kern te zamen. Wij
zullen voor de magnetische inductie B schrijven en ·hebben dus
B=tJ.j, [B=471"tJ.j],

en, zooals men bij

vergel~jking

met de vorige formule ziet,

B= fJ.H . . . . . . . .

(lj:)

De boven voor de magnetische kracht H en de magnetische
inductie B gegeven definities kunnen ook als volgt worden
ingekleed: In een punt binnen den klos is de magnetische
kracht de veldsterkte die er bestaat, wanneer het ~jzer wordt
weggenomen, maar de stroom in den klos onveranderd wordt
gelaten; de magnetische inductie. daarentegen is de veldsterkte,
wanneer men opnieuw het ijzer wegneemt, maar tevens bij
den stroom in den klos den stroom (fJ.- l)j voegt, die in de
uitwendige ruimte dezelfde werkingen als het ijzer uitoefent.
Men moet btj deze bepalingen in het oog houden dat, wanneer er van veldsterkte gesproken wordt, ook aan de richting
van het veld moet worden gedacht; H en: B zijn beide vectoren.
Een getallenvoorbeeld moge nog ophelderen dat, wanneer
men H en B opgeeft, de toestand daarmee werkelijk bepaald
is. Stel dat de magnetische kracht in den klos de waarde 2
heeft en dat de magnetische inductie 3200 bedraagt. Het eerste
beteekent dat in de windingen een stroom bestaat, zoo sterk
dat op een eenheidspool een kracht van 2 dynes zou worden
uitgeoefend; de tweede opgave wil zeggen dat het ijzer zoo
sterk gemagnetiseerd wordt, dat het, wat de werking naar
buiten betreft, gelijk staat met een stroom in de windingen,
die op een eenheidspool in de holte met een kracht van
3200-2 = 3198 dyne8 zou werken.
Daar op deze wijze B en H den toestand van het ijzer voldoende bepalen, zegt men dat de magnetische kracht en de
magnetische inductie in het ijzer bestaan, al moesten wij ons
bij de gegeven definities verbeelden dat het ijzer wordt weggenomen. Wij denken ons ook de lijnen die de richting en
grootte van H en B voorstellen, in het ijzer getrokken.
§ 571. Algemeene definitie van magnetische kracht en
magnetische inductie. De lange en dunne staaf, waarvan in
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ode vorige § gesproken werd, kwam in zulk een toestand dat
hij aan het eene einde een noord- en aan het andere een zuidpool vertoonde; hij werd, zooals men zegt, in de richting van
·de lengte gemagnetiseerd. Stukken ijzer van anderen vorm,
in een of ander magnetisch veld geplaatst, kunnen op zeer
verschillende en soms zeer ingewikkelde wijze gemagnetiseerd
worden. Men kan intusschen zulk een stuk M (Fig. 460) altijd
in dunne en zoo goed als rechte staafjes
Fig. 460.
zooals a b, b c, c d verdeelen, op zoodanige
wijze dat elk dezer staafjes volgens zijn lengte
gemagnetiseerd is en dus, wat de werking
naar buiten betreft, door een stroom van
geschikte richting en sterkte kan worden
vervangen, die er1 in vlakken loodrecht op
de lengte, in kringen omheen loopt. Is nu P
-een punt in een van deze staafjes a b, dan
verstaat men onder de magnetische kracht in
P de veldsterkte die daar is, als men alleen het staafje a b wegneemt, zonder iets aan den toestand van de andere staafjes of
-aan hetgeen buiten het ijze1· ligt te veranderen. Met de magne-tische inductie daarentegen bedoelt men de veldsterkte die in P
zou bestaan, wanneer men weer het staafje a b wegnam, maar
.tevens langs den wand van de daardoor ontstane holte den met
het staafje aequivalenten stroom aanbracht. Bij dit alles moet
niet vergeten worden dat de holte nog altijd met aether gevuld zou zijn; dezen kunnen wij niet wegnemen en zonder
:aether kunnen w~j ons geen magnetisch veld voorstellen.
Wij merken vBrder nog het volgende op:
a. Het staafje waarvan in de definities sprake is, moet zeer
lang zijn in vergelijking met de dwarsafmetingen en toch in
{\en regel een zeer kleine lengte hebben; dit laatste is echter
niet noodig, als de toestand. maar overal in het staafje als
dezelfde kan worden beschouwd. WU konden dan ook, toen
wij van het ijzer in den klos spraken, de geheele staaf wegnemen, omdat wij ons den klos en dus ook de staaf als zeer
iang in vergelijking met de dikte voorstelden. Was dit niet
het geval geweest, dan hadden wij, om H en B te bepa~en,
in de richting van de magnetisatie, van het eene eindvlak
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naar het andere, een zeer eng kanaaltje door de ijzeren kern
kunnen boren, evenals wij zooeven alleen het staafje a b hebben weggenomen. Er zou dan een ijzermassa overblijven, die
men als een vereeniging van naast elkaar liggende gemagnetiseerde staafjes kan beschouwen, en de polen daarvan zouden
in het kanaaltje een magnetische kracht teweegbrengen, waarvan men gemakkelijk kan aantoonen dat hij tegengesteld is
aan die welke bij den_ stroom behoort. Het blijkt op deze wijze
dat in een korte ijzeren kern die zich in een draadklos bevindt, de magnetische kracht kleiner is dan bij geheele afwezigheid van de kern het geval zou zijn.
b. Zooals reeds gezegd werd, brengen ook andere stoffen
een verandering in het magnetische veld, al is die meestal
veel kleiner dan bij het ijzer. :Men kan daarom in elk lichaam_
de magnetische kracht en de magnetische inductie onderscheiden; men definieert deze grootheden altijd op dezelfde wijze
als bij het ijzer.
Is b.v. qe holte binnen een draadklos eerst luchtledig, en
wordt er dan ;-;uurstof in toegelaten, dan wordt het veld buiten den klos daar{]oor een weinig, nl. 1,0000021 maal sterker.
Wij klJ.nnen weer van II en B spreken en vergelijking (14)
toepassen, waarin nu fJ. = 1,0000021 is. De gemagnetiseerde
~uur~tof hooft een noord- en een zuidpool aan dezelfde zijden
als straks het ijzer; hij is aequivalent met een stroom van
zeer geringe sterkte, in dezelfde richting loopende als de
stroom die in de windingen van den klos bestaat.
c: Sommige lichamen vertoonen in een magnetisch veld
eigenschappen tegengesteld aan die van het ijzer en de zuurstof. Steekt men b.v. in den meermalen genoemden langen klos
een daarin passende staaf bismuth, dan 'wordt het veld in de
omgeving een wei:o.ig verzwakt, De nieuwe veldsterkte is
0,99983 maal de oorspronkelijke, De bismuthstaar heeft zijn
polen aan de tegengest13lde zijden als het ijzer en is aequivalent ajl.n een zwakken stroom in de windingen, tegengesteld
aan den daarin bestaanden. Vergelijking (14) is weer van
toepatSsiqg, maar nu heeft p., de boven fl,angegeven waarde
0,99983. Wa.ter gedraagt zich op dezelfde wijze als bismuth,
maar de coëfficient "' is np nog minder van 1 verschillend.
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Stoffen waarvoor fJ. > 1 is worden pammagnetisch, en stoffen
waarvoor fJ. < 1 is, diamagnetisch genoemd.
d. Bevat de holte van deii klos alleen aether, dan is er
niets weg te nemen; er is nu geen verschil tusschen B en lf

en men moet fJ. = 1 stellen. Hieruit blijkt dat men, als een
magnetisch veld alleen aether bevat, naar willekeur van de magnetische kracht of de magnetische inductie mag spreken; wij

hadden de grootheid H waarvan in het begin van het vorige
hoofdstuk gesproken werd, ook de magnetische inductie kunnen
noemen. Voor lucht is nl. het onderscheid tusschen B en H
zoo klein, dat men er meestal van mag afzien.
e. In werkelijkheid is het niet waar dat na het verbreken
van gen stroom in den klos een daarin geplaatste staaf ijzer
z\jn magnetisch en toestand geheel verliest; er blijft daarvan
een grooter of kleiner deel over, dàt men remanent magnetisme noemt. Staven van hard staal kunnen door geschikte
bewerkingen blijvend gemagnétiseerd worden. Dit ztjn de bfr
kende permanente magneten.
Men kan nu ook in het binnenste van een staaf ijzer die
eenig· magnetisme heeft behouden, of van een permanente n
magneet van de magnetische kracht en van de magnetische
inductie spreken. Men houdt zich daarb\j aan de boven gegevep
definitie. Verbeeldt. men zich in een zeer langen en dunnen
magneet een eng kanaaltje in de richting van de magnetisatie,.
van het eene einde naar het andere (verg. deze §, a), dan
bestaat daarin een door de polen van het overbl\ivende deel
uitgeoefende magnetische kracht, die echter, juist omdat de
staaf lang en dun is, alleen nabij de uiteinden merkbaar is.
Ziet men er geheel van af, dan kan men zeggen dat in het
binnenste van wlk een staaf de magnetische kracht 0 is, en
men had dan ook, om de magnetische kracht te krijgen, d~
staaf even goed geheel kunnen wegnemen. Wil men daaren~
tegen de magnetische inductie vinden, dan moet men, terwijl
men de staaf wegneemt, den daaraan aequivalenten stroom
&~inbrengen, Let men n.u op de richting die deze moet heb~n,.
en op die van net magnetische veld binnen een klos1 dan !l;iet
men gem~tkkelijk dat de magnetische inductie binnen c:hm·
magneet V!ln de zuidpool naar de noordpool gericht is.
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Is, zooals in Fig. 461, de magneet N Z minder lang ten
opzichte van de dikte, dan wordt in een eng kanaaltje, zooals
wij boven beschouwden, een noordpool naar de linkerzijde
gedreven; wij moeten daarom zeggen dat in den magneet de
Fig. 461.

magnetische kracht van de noord- naar de zuidpool gericht is.
De magnetische inductie loopt weer naar de noordpool, dus in
<:lit geval tegengesteld aan de magnetische kracht.
§ 572. Algemeene eigenschappen yan de magnetische kracht
.en de magnetische inductie. Van de beide eigenschappen der
magnetische kracht, die wij in § § 495 en 498 hebben leeren
kennen, blUft, wanneer er ijzer in het veld is, de tweede bestaan, terwijl in plaats van de eerste een eigenschap van de
ma~netische inductie komt.
Wij kunnen tot opheldering hiervan vooreerst weer een zeer
langen klos beschouwen, zooals 0 D FE in Fig. 427. Bevat
-<leze een ijzeren kern, dan heeft men nog alt~id in het binnenste
[H, 4:7rj],
H=j
als j de stroomsterkte per lengte-eenheid is. Gaat nu een magnetische noordpool langs de lijn K K door het ijzer, en buiten
{)m weer naar het uitgangspunt terug, en verbeelden wij ons
dat er langs het deel L van den weg, dat binnen den klos ligt,
.de boven aangegeven magnetische kracht op werkt, dan verricht deze kracht een arbeid Lj [4 1r Lj], terwijl men van den
arbeid langs het overige deel mag afzien, daar het magnetische
veld buiten den klos, al is het ook fl. · maal sterker geworden
dan oorspronkelijk, toch nog altijd, in vergelijking met het
veld in de . holte, als zeer zwak mag worden beschouwd. De
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arbeid voor den geheelen kring bedraagt dus Lj [4 1r Lj] en
.(lit is juist de hoeveelheid electriciteit [4 1r maal de hoeveelbeid
~lectriciteit] die per tijdseenheid door een oppervlak stroomt,
{lat de lijn K K tot rand heeft en dus alle windingen doorsnijdt.
Dat nu iets dergelijks ook in het geval van een korten klos
met Uzeren kern geldt, is begrijpelUk als men bedenkt dat
zoowel in een inwendig als in een uitwendig punt de magnetische kracht uit twee deelen bestaat, waarvan het eene H,
.(Je magnetische kracht is, die bij afwezigheid van het ijzer
zou bestaan, terwijl het andere H 2 aan den toestand van dit
laatste te danken is. Loopt nu de weg dien wU een noordpool
laten volgen, door de kern been van de zuidpool naar de
noordpool en keert hU buiten deil klos om in zich zelf terug, dan
is de totale arbeid van H 2 nul, daar die arbeid op het laatstgenoemde deel van den weg positief is, maar op het eerstgenoemde deel negatief, juist omdat in het ijzer de magnetische
kracht van de noordpool naar de zuidpool gericht en dus
tegengesteld aan de bewegingsrichting is. Er blijft dus alleen
de arbeid van H 1 over, die door de stelling van § 498 bepaald wordt.
Deze beschouwingen tot willekeurige stroomen en willekeurig verdeelde ijzermassa's uitbreidende is men tot. de volgende
stelling gekomen.
1. Wanneer een noordpool van een sterkte 1 in een gesloten
lijn rondloopt, dan is de arbeid van de daarop werkende magnetische kracht gelijk aan de hoeveelheid electriciteit {4 1r maal de
hoeveelheid electriciteit], die per seconde door een oppervlak heen
gaat, dat de gesloten lijn tot rand heeft.
De gesloten lijn mag hierbij gekozen worden, zooals men
wil; hij mag al of niet door magnetisch metaal heen loopen.
De stelling is ook dan van toepassing wanneer men met
een permanenten magneet zonder stroomen te doen heeft. Zij
vereisebt dat dan voor elke gesloten 1\jn de arbeid 0 is, en
.(lit is ook inderdaad het geval. Gaat men b.v. door den magneet heen van de zuid· naar de noordpool en buitenom weer
terug, dan verdwijnt de arbeid om dezelfde reden als straks
bij de beschouwing van een klos met \jzeren kern de arbeid
van H 2 •
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Wij moeten nu ook de stelling van § 495 nader beschouwen. In de ruimte buiten een magnetisch metaal kan men de
krachtlUnen zoo trekken, dat men, langs zulk een lijn voortgaande, zich steeds in de richting van de magnetische kracht
beweegt, en .daarblj geldt de regel dat de grootte van deze
laatste omgekeerd evenredig met de doorsnede van een krachtbuis verandert. Anders wordt de zaak wanneer men de vraag
stelt, of men de krachtlijnen uit ijzer of staal naar de lucht,
of omgekeerd, kan doortrekken. Binnen den in Fig. 461 voorgestelden staalmagne et b.v. is de magnetische kracht, zooals
w\i zagen, van rechts naar links gericht. Lijnen, die in de
richting der kracht worden getrokken, gaan dus van het poolvlak N naar weerskante n uit, in de lucht naar rechts en in
het staal naar links, terwijl z~j aan het andere uiteinde van
weerszijden naar het eindvlak Z toeloopen . .Men kan dus niet
zeggen dat de· krachtlijnen aan de eindvlakken doorloopen, en
ook al wilde men de krachtbuizen die van een zelfde element
van het vlak N, de eene naar rechts en de andere naar links
uitgaan, als deelen van eenzelfde buis beschouwen, dan zou
toch volstrekt niet gezegd kunnen wordep dat op twee plaatsen, aan weerszijden van N liggende, de grootte der magnetische kracht omgekeerd evenredig is met het oppervlak der
doorsneden. Verdere beschouwing leert dat de stelling van
§ 495 eveneens ophoudt te gelden wanneer men bij een klos
met \jzeren kern van de lucht in het ijzer wil overgaan.
Tot eenvoudiger uitkomsten geraakt men wanneer me.n, in
plaats van de magnetische kracht, de magnetische inductie
beschouwt. De richting daarvan kan door 1\jnen worden aangegeven, die men magnetische inductielijnen noemt en onder
magnetische inductiebuizen verstaat men zeer dunne buizen op
welker oppervlak zulke lijnen liggen. In tegenstelling met de
krachtlijnen loopen de inductielijnen ook aan het grensvlak
van lucht en een magnetisch metaal door (zij het ook, zooals
nader onderzoek leert, meestal met een knik) en men heeft
de algemeene stelling:
2. De magnetische inductielijnen keeren (althans in de eenvoudigste gevallen) in zich zelf terug en de inductiebuizen zijn dus
ringvormig. Langs elke dergelijke buis verandert, ook bij den
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overgang uit een rnafinetisch metaal in de lucht of omgekeerd,
de grootte van de magnetische inductie omgekeerd evenredig met
de loodrechte doorsnede.
Tot toelichting hiervan wijzen wij er vooreerst op, dat in
het geval van een langen draadklos met ijzeren kern de magnetische induetie zoowel binnen als buiten het ijzer dezelfde
is alsof dit er niet was en de stroom in de windingen van den
klos de sterkte fl- j had. De richting ervan kan dus nog altijd
door rondloopende lljnen zooals de in Fig. 427 geteekende
worden aangegeven.
Verder merken wij op dat {)en teekening zooals Fig. 427
niet alleen kan dienen voor het geval van een draadklos met
of zonder Uzeren kern, maar ook voor het geval van een permanenten magneet. Ook bij dezen is langs een lijn K K de
magnetische inductie overal in de richting van voortgang langs
die lijn, in den magneet naar de noordpool toe en buiten het
staal van deze naar de zuidpqol. Men kan het vergelijken met
een strooming in een vloeistof, die langs de gesloten lijn zou
plaats hebben.
In een stalen hoefmagneet loopen de inductielijnen, de kromming van het staal volgende1 van de zuid- naar de noordpool
en keeren door de lucht heen naar de eerste terug. In het

algemeen is er in ijzer of staal een noordpool of: zooals men
ook zegt, noordmagnetisme, waar de inductielijnen het metaal
verlaten, een zuidpool of zuidmagnetisme daarentegen, waar de
lijnen uit de lucht in het metaal overgaan.
In den aether of de lucht behoeft men geen onderscheid tus8chen krachtlijnen en indnctieli(jnen te maken; men kan hier
naar willekeur den eerren of den anderen naam gebruiken.
De twee bovenvermelde algeroeene regels moeten als de
hoofdstellingen der theorie van het electramagnetisme beschouwd
worden.
§ 573. Aantal magnetische indnctielijnen. Algeroeene wet
voor de inductiestroomen. De handelw~jze die wij in § 561
volgden om de sterkte van een magnetisch veld door de dichtheid van onafgebroken voortloopende krachtlijnen aan te geven
berustte op de eigenschap van de krachtlijnen die in § 495
werd besproken. Na het in de vorige § gezegde zal het nu
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duidelijk zijn dat wij niet meer zoo kunnen te werk gaanr
wanneer wij de betrekkelijke grootte van de magnetische
kracht binnen en buiten een magnetisch metaal in eeh figuur
willen doen uitkomen, maar dat wij wel de betrekkelijke
grootte van de magnetische inductie door de dichtheid van
doorloopende inductiel\jnen kunnen voorstellen. Trekt men nl.
in een inductiebuis een zeker aantal dergelijke lijnen, dan
verandert de dichtheid waarmee deze opeengedrongen z\inr
van punt tot punt omgekeerd evenredig met de doorsnede 1
dus evenredig met de grootte van de inductie, en dit geldt
ook dan, wanneer de lijnen uit lucht in ijzer of staal overgaan.
Na het in § 561 gezegde behoeven wij deze graphische voorstelling van de grootte der magnetische inductie niet uitvoerig
toe te lichten. Voor een homogeen veld kan men het aantal
inductielijnen dat door een vlak loodrecht op hun richting
gaat, d. w. z. het getal N dat uitdrukt hoeveel maal meer
lijnen er doorgaan dan het geval zou z\jn, wanneer het vlakje
1 cm 2 groot en B = 1 was, onmiddellijk aangeven. Men heeft
nl., als 0 het oppervlak is,
N=BO . . . . . . . . (15)
Wordt in den langen draadklos een ijzeren kern gestoken 1
dan wordt de magnetische inductie binnen de windingen fh
maal zoo groot als z\j eerst was; hetzelfde geldt van het aantal inductielijnen die door een doorsnede gaan. Dit wordt nu
N=[l-j0

[N=47r(l-j0].

In Fig. 427 zouden wij den invloed van het ijzer kunnen
voorstellen door de 1\jnen binnen den klos dichter bij elkaar
te trekken. Daar de lijnen moeten doorloopen, brengt dit
mede dat zij ook buiten den klos dichter bijeen loopen. I:o·lerdaad is ook in dat deel van de ruimte het veld El- maal sterker geworden.
De inductielijnen zijn vooral daarom van belang omdat zij
het mogelijk maken, een geheel algemeerren regel voor de
inductiestroomen te geven, en den invloed dien ijzer daarop
beeft of het opwekken van stroomen met behulp van permanente magneten te bepalen. Om tot dien regel te· geraken verbeelden wij ons dat om den klos van Fig. 427 een enkele
nauwsluitende secundaire winding gelegd wordt. Wanneer de
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stroomsterkte in den klos verandert, wordt in die winding
een stroom geïnduceerd, en het is nu gebleken dat ook deze
werking van den klos door het aanbrengen van een ijzeren
kern vergroot, en wel juist fh maal vergroot wordt. Terw~jl
vroeger de inductiewerking beantwoordde aan de. verandering
per tijdseenheid van het aantal magnetische krachtl~jnen, kunnen wij zeggen dat zij nu op dezelfde wijze beantwoordt aan
het aantal magnetische inductielijnen, want dit is op elk oogenblik fh maal zoo groot als vroeger dat van de krachtlijnen.
Op deze wijze wordt het begrijpelijk dat, zooals verder onderzoek heeft aangetoond, de in § § 564-5ö6 voor de inductiestroomen gegeven regels alttid doorgaan, mits men steeds van
het aantal magnetische inductielijnen spreekt. Is N het aantal
van deze lijnen die door een geleidenden kring gaan, dan wordt
cle electrische werking in den kring bepaald door
dN

-dT,

en wanneer het aantal inductielijnen van N 1 tot N 2 verandert,
heeft de totale inductiestroom de sterkte
1
-(NI -N2).
r

Met behulp hiervan kan men gemakkelijk voorspellen wat er
zal gebeuren, wanneer eerst in een klos waarom hee:o. een
of meer secundaire windingen gelegd zijn, een stroom wordt
gesloten, vervolgens een ijzeren kern in den klos wordt gestoken en eindelijk de stroom wordt verbroken. Het aantal
inductielijnen dat door een secundaire winding gaat, wordt
dan eerst j 0 [4 7f' j 0], vervolgens fh} 0 [4 7f' fhJ 0] en eindelijk
nul. Er z\jn dientengevolge drie inductiestroomen ontstaan,
waarvan de intensiteiten zich verhouden als 1, fh- 1, en fh,
en waarvan de derde tegengesteld gericht is als de beide
eersten. Drie stroomen van dezelfde sterkte, maar van tegengestelde richting krijgt men, in omgekeerde volgorde, als men
nu eerst den stroom in den klos sluit, dan de ijzeren staaf
er uit wegneemt en eindelijk den stroom verbreekt.
Wanneer men, nadat de stroom in den klos gesloten is, in
plaats van er een ijzeren staaf in te steken, er zuurstof in
laat stroomen, zal dit eveneens een, zij het dan ook uiterst

496
zwakken inductiestroom ten gevolge hebben, in dezelfde richting als de stroom dien wij bij het insteken van het ijzer
kregen. Brengt men echter een bismuths taar in de holte, dan
heeft dit een tegengestelden inductiestroom ten gevolge.
Dergelijke werkingen hebben plaats, wanneer men een permanenten magneet, zooals die van Fig. 461, halverwege in
een dl'aadwinding steekt, waarin hij juist past. De dan opgewekte inductiestroom beantwoordt aan het aantal inductielijnen
die door de middelste doorsnede van den magneet gaan. Daar
niet al deze lijnen tot aan het uiteinde toe binnen den magneet blUven, maar eenige ervan hem door het zijdeling$che
oppervlak verlaten, krijgt men een r.wakkeren totalen inductiestroom, wanneer men den magneet niet halverwege, maar
minder ver of verder in de winding steekt. In dit laatste geval zijn onmiddellijk na elkaar twee tegengestelde stroomen
opgewekt, waarvan de eerste het sterkst is.
Wegens den zooeven genoemden loop van de inductielijnen
krijgt men ook een stroom in de winding, als men deze over
-d6n magneet van het midden naar het einde of omgekeerd
verschuift.
Terwijl wij nu de wet voor de inductiestroomen anders
hebben moeten inkleeden dan vroeger, blijven de wet van LENZ
en de regel van § 568 onveranderd doorgaan.
§ 574. Invloed van ijzer op den loop van de indnctielijnen.
Op dezelfde wijze. als in een klos, wordt een ijzeren staaf altijd
gemagnetiseerd, als hij in een homogeen veld in de richting
van de krachtl\jnen geplaatst wordt. Stel (Fig. 462) dat deze
Fig. 462.

--------;;

c
A.

.

B

---- -~-----_-eerst van links naar rechts loopen. Dan krijgt de staaf bij B
een noord- en bij A een zuidpool. Plaatst men nu in een
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naburig punt P een noordpool, dan ondervindt deze van het
oorspronkelijke veld een kracht F en van de ijzerstaaf een
kracht, zooals door G is aangegeven. De resulteerende magnetische kracht wordt dus door PH voorgesteld. In een punt
P' nabij het uiteinde B van de staaf vindt men op dezelfde
w~jze de resulteerende magnetische kracht P' H'. Het wordt
op deze W\ize duidelijk welken invloed het ijzer op den loop
van de inductielijnen in het veld heeft. Zij loopen niet meer
van links naar rechts door, maar buigen zich naar het \izer
toe, loopen daar over zekeren afstand doorheen, en spreiden
zich aan de rechterzijde, nadat zij de staaf verlaten hebben,
weer uiteen. Men kan dit uitdrukken door te zeggen dat de
inductielijnen hun weg bij voorkeur door het ijzer zoeken en
dientengevolge daarin opeengedrongen worden.
Hierdoor kan men den inductiestroom verklaren, die ontstaat als in het magnetische veld van de aarde een winding
of een klos met de as in de richting van de krachtlijnen geplaatst is, en vervolgens een \jzeren staaf daarin wordt gesto·
ken; dan gaan nl. de lijnen voor een grooter deel door de
windingen. Plaatst men daarentegen de staaf in dezelfde richting naast den klos, dan ontstaat een inductiestroom, tegengesteld aan den vorigen; juist omdat een zeker aantal inductielijnen zich zoo krommen, dat zij door het ijzer loopen,
wordt de dichtheid van deze lijnen naast het ijzer, dus in
den klos, kleiner.
Dat in beide gevallen het wegnemen van de staaf een inductiestroom geeft van tegengestelde richting als de eerst
opgewekte, behoeft nauwel\jks nog gezegd te worden; in het
.algemeen hebben tegengestelde verplaatsingen ook tegengestelde
inductiestroomen ten gevolge.
De inductiel\inen worden des te meer in het ijzer gecon'Centreerd, of geven aan den loop daardoor heen des te meer
de voorkeur, naarmate fJ. grooter is. Daarom noemt men dezen
'Coêfficient de magnetische permeabiliteit. Had men in plaats
van een ijzerstaaf een staaf van het diamagnetische bismuth
in het oorspronkelijke homogene veld gebracht, dan zouden
in die staaf de lljnen iets minder dicht bijeen loopen dan eerst
in de lucht.
L. II.

32
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Ook wanneer de staaf scheef staat met betrekking tot de
krachtlijnen in het homogene veld (Fig. 463), loopen de inductielijnen voor een groot deel door de staaf heen, er nabij het
uiteinde .A in en aan het andere einde B weer uit komende.
Er ontstaat dus bij B een noordFig. 463.
en bij .A een zuidpool. De o~ deze
wijze gemagnetiseerde staaf ondervindt nu een koppel, waarbij wij
opmerken dat men de werking die
op de staaf, als deze eenmaal gemagnetiseerd is, wordt uitgeoefend,
kan vinden met behulp van het veldr
zooals het was voor de staaf er in was geplaatst. Het koppel
dnift de staaf naar een stand waarbij de lengte de richting
van het veld heeft.
In het algemeen werkt op een stukje ijzer dat in verschillende
richtingen ongelijke afmetingen heeft, zoodra het in een magnetisch veld ~ al is dit niet homogeen - geplaatst wordt, een
koppel, dat het met de grootste afmeting langs de krachtlijnen
.tracht te richten. Hierop berust een methode die dikwijls wordt
gebezigd om den loop van de krachtlijnen zichtbaar te maken.
Strooit men nl. op een plaat die zich in een magnetisch veld
bevindt, ijzervijlsel, dan plaatsen zich de deeltjes daarvanr
die allicht niet in alle richtingen dezelfde uitgebreidheid hebben, met hun grootste afmetingen zoo goed mogelijk langs de
krachtlijnen; z~j schakelen zich zoo aaneen, dat men den loop
van die lijnen duidelijk ziet.
§ 575. IJzer in de nabijheid van een magneet. De regel
dien wij in de vorige § hebben leeren kennen, Lepaalt ook
wat er gebeurt, wanneer
Fig. 454.
een stuk ijzer in de na·
bijheid van een magneet
wordt gehouden.
In Fig. 464 ziet men
b.v. hoe de inductielijnen loopen , wanneer
tegenover de noordpool
N van een magneetstaaf M N een ijzeren staaf .A B geplaatst
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is. Een aantal van de lijnen loopen door deze staaf heen;
waar z\j erin komen is een zuid- en waar zij er weer uittreden
een noordpool.
De pool .A wordt nu door de pool N aangetrokken; dit is
de welbekende aantrekking die de magneet op het ijzer uitoefent. Op een dergelijke wijze moet men zich de aantrekking
voorstellen, die het staafje a b van Fig. 465 van de magneetpool N waar het aan hangt, ondervindt.
Fig. 465.
Een merkwaardig verschijnsel doet zich
zien,
doet
figuur
de
zooals
men
wanneer
voor,
nu een tweeden magneet Q van geschikte
Q
sterkte met zijn zuidpool Z boven N brengt.
z
Het staafje a b valt dan van de pool af. De
inductiede
dat
verklaring hiervan is deze,
ll
lijnen, die in P naar rechts en in Q naar
b
boven gericht zijn, nu rechtstreeks van P
door Q verder loopen, en niet meer, zooals eerst, voor een
deel door het \jzerstaafje gaan. Dit verliest dus zijn magnetischen toestand, en wordt niet meer door N aangetrokken.
In Fig. 4:66 en 4:67 is door de pijltjes de loop aangegeven,
dien de inductielijnen hebben in een rechthoekig omgebogen

U

Fig. 467.

Fig. 466.
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staaf AB 0, die tegen een noordpool N wordt geplaatst, of
in een cirkelvormig plaatje .AB met zijn midden nab\j een
magneetpool N geplaatst. Men begrijpt dezen loop gemakkelijk als men bedenkt dat dé inductielijnen een neiging vertoonen over een groote lengte in het ijzer te blijven. Zij
verlaten de staaf .A B 0 voornamelijk bij het uiteinde 0, het
plaatje daarentegen aan den omtrek .AB. Op deze plaatsen
is. er dus noordmagnetisme, terwijl het zuidmagnetisme wordt
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gevonden aan het linker einde van de staaf en in het midden
van het benedenvlak van het plaatje.
Vervangt men in het geval van Fig. 464 de staaf AB door een hol
ijzeren voorwerp, dan loopen de inductielijnen die aan de linkerzijde
daarin komen, grootendeels door het metaal naar rechts, slechts weinige
er van komen in de holte, zoodat het aantal lijnen daar kleiner en het
veld zwakker is dan bij afwezigheid van het ijzer het geval zou zijn.
Op deze wijze blijkt dat men een instrument (een galvanometer b.v.)
tegen uitwendige magnetische invloeden kan beschutten door het aan
alle, of althans aan de meeste zijden met ijzer te omringen.
§ 576. Electromagneten. Dezen naam geeft rnen in het alge-

meen aan elk stuk ijzer omringd door dra.adwind·ingen, waardoor men een electriseken stroom kan leiden,· en dat daardoor
tijdelijk gemagnetiseerd kan worden. Van het meeste belang
zijn die gevallen, waarin het ijzer de gedaante van een geheel
of bijna gesloten ring heeft.
a. Men kan een geleiddraad in windingen die overa: even
ver van elkander liggen, en steeds in dezelfde richting voortgaan, op een ijzeren ring R (Fig. 468) wikkelen, zoodat de
uiteinden a en b dicht bij elkaar liggen.
Fig. 468.
Leidt men door den draad een stroom,
dan ontstaat in den ring een magnetisch
veld, en wel met cirkelvormige inducR tielijnen, zooals men er in Fig. 469
eenige ziet. De ste~kte van dat veld
kan men uit het in § 572 gezegde gemakkelijk afleiden.
Zij nl. i de stroomsterkte in de windingen
van Fig. 468, N het geheele
a b
aantal windingen, en l de lengte van
een der cirkelvormige inductielijnen. Wanneer een eenheidspool
deze doorloopt, is de arbeid van de magnetische kracht H
lH.

Daar nu het vlak van den cirkel elke winding eens snijdt,
heeft men
l H = Ni
[l H = 4" Ni] ,
<lus
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H=Ni
l
Klaarblijkelijk is

~het

(16)

aantal windingen per lengte-eenheid

van de cirkelvormige inductielijn. Stelt men dit door n voor,
dan krijgt men dezel(de formule als in § 499, b voor een
langen klos.
De magnetische inductie in het ijzer is nu
B = fl.

f

i

[ B = 4 71" ~ N

2]

..

(17)

b. In Fig. 469 is ondersteld dat slechts een gedeelte van den
Uzeren ring R met windingen W belegd is. De magnetische
inductie is dan kleiner dan wanneer de geheele ring is be·
dekt, maar de inductielijnen hebben toch nog een dergelijken
loop. Wegens de groote permeabiliteit van het ijzer blijven
zij grootendeels in het metaal; slechts weinige komen in de lucht.
c. Wanneer w\j den "magnetischen kring" openen, d.w.z.
wanneer er aan den ring een deel ontbreekt, krijgen wij een
geval, zooals in Fig. 470 is voorgesteld. De bedoeling is daar
F ig. 469.

E

dat zich in de ruimte tusschen de vlakken a en c lucht be·
vindt, en dat de magnetiseerende draadwindingen b.v. (evenals
W in Fig. 469) om het deel E van den ijzeren ring zijn gewikkeld. De inductielijnen worden nu door het ~jzer naar de
spleet geleid, maar zij gaan niet alle tusschen de vlakken a
en c over; eenige verlaten het ijzer reeds voor zij . b\j een van
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deze vlakken gekomen zijn. TerwUI dus, van E af, de ring
eerst de inductielijnen als een bundel bijeenhoudt, heeft er in
de nab\jheid van de spleet een uiteenspreiding of verstrooiing
·van de 1\jnen plaats. Deze bedraagt des te meer, naarmate de
spleet wijder is. Bovendien wordt het geheele aantal inductielijnen, dat wij in de doorsnede E aantreffen, verkleind als wij
den ring door een luchtlaag afbreken. Men kan nl. uit het in
§ 572 gezegde afleiden dat men, om het aantal inductielijnen
p, maal zoo groot te maken als wanneer overal lucht is, het
geheele magnetische veld met ijzer zou moeten vullen; het
ongevuld laten van een deel - waar althans merkbare lijnen
loopen - maakt dat de inductie kleiner uitvalt.
Reeds een nauwe spleet heeft in dit opzicht een grooten
invloed. Intusschen, wanneer men een magnetisch veld in de
lucht wil hebben, is de spleet natuurlijk onvermijdelijk.
d. Stel dat de ring van Fig. 470 over een niet al te kleine uitgestrektheid
met windingen voorzien is en dat wij dus van de vet·stroöiing der inductielijnen mogen afzien en deze lijnen, ondanks de aanwezigheid van de opening
in den ring, als cirkels mogen beschouwen. De inductiebuizen zijn dan ovet•al
even wijd, zoowel in het ijzer als in de lueht, en uit de tweede stelling van
§ 572 volgt dat de magnetische inductie overal dezelfde waarde B heeft. Voor
de magnetische kt·acht heeft men nu in het ijzer H =!!.en in de lucht H = B,
t.t.
l'n wanneer de buis over een afstand l in het ijzer en over een afstand b
(wijdte van de spleet) in de lucht loopt, is de at·beid van de magnetische
kracht bij het do01·loopen van den cit·kel

!!_ l + B b.
t.t.

Dit aan Ni [4 .r Ni] gelijkstellende, vindt men

B= t.t.Ni
l+t-'b

[B=4.rt.t.Ni]·
l+t.t.b

Uit deze formule ziet nten dat reeds een geringe verwijding van de spleet
de waarde van B en dus de veldsterkte in de spleet aanmerkelijk vet•zwakt.
Stl'!t men t.t.= 1000 en neemt men aan dat l = 40 cm is, dan staan de waa1·-·
1 1
1
1.
den van B voor b = 0, 1, 2 en 5 mm tot elkaat• als 40, 140 , 240 en ó4Q'

e. Het verdient verder opmerking dat de magnetische kring
niat juist cirkelvormig behoeft te zijn. Het gezegde geldt in
hoofdzaak ook dan wanneer hij, zooals dikwijls het geval is,
een andere, b.v. een rechthoekige gedaante heeft.
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In Fig. 471 is een electromagrteet afgebeeld, zooals die
menigmaal gebezigd wordt om een sterk magnetisch veld te
kr~jgen. De kernen van de klossen D, D zijn dpor de ijzeren
-stukken A, B en 0 met elkaar verbonden en door de klossen
Fig. 47·1.
laat men in dezelfde richting
-een stroom gaan. De overeenkomst met den opengesneden
ring van Fig. 470 valt in
het oog.
Men kan tusschen de poolstukken N en Z van electramagneten die op deze of dergelijke wij~e zijn ingericht,
-een magnetisch veld voortbrengen, waarvan de sterkte b.v.
100 000, of zelfs 200 000 maal zoo groot is als de horizontale
component van het aardmagnetisme.
Veel ongunstiger zijn, wat de veldsterkte betreft, de omstandigheden bij een gewonen hoefvormigen electramagneet
(Fig. 472), daar hier 'de inductielijnen over een grooten afstand
in de lucht loopen. Brengt men een
Fig. 472.
sluitstuk (anker) aan, (zie Fig. 473),
.dan neemt het aantal inductielijnen
.dat b.v. in 0 door een doorsnede gaat,
zeer toe.
§ 577. Permanente magneten. In
,§ 571, e hebben wij reedS' van het
I
remanente magnetisme gesproken. Dit
I
lçan, vooral wanneer men met een geN
sloten kring te doen heeft, zeer sterk
zijn. Bij zacht ijzer verdwijnt het echter gemakkelijk tengevolge
van schokken of trillingen. Een langdungen (permanenten)
magnetischen toestand kan men alleen aan gehard staal geven.
Men kan een staaf van dit metaal blijvend magnetiseer-en, door
hem eenigen tijd in een sterk magnetisch veld te plaatsen, of
wel door hem met een krachtige magneetpool te strijken. Beweegt
men een noordpool langs de staaf van het uiteinde A naar
het uiteinde B, dan ontstaat aan het eerste een noord- en
aan het laatste een zuidpool.
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De eerste staalmagneten werden gemaakt door strijking met een magneet dilm de natuur ons oplevert. Men vindt nl. een ijzererts, den magneetijzersteen, waarvan vele stukken magnetisch zijn.
Men. kan het ontstaan van den magnetischen toestand bevorderen, door
aan het metaal, terwijl het aan magnetiseerende krachten is blootgesteld,
schokken of stóoten te geven. Een staalstaaf b.v. die in de richting van
de inclinatienaald wordt gehouden, wordt door eenige hamerslagen blijvend magnetisch. Daarentegen kan ook bij een eenmaal gemagnetiseerde
staaf het magnetisme door schokken of stooten verzwakt worden.
Fig. 473.
Om magneten gedurende langen tijd hun magnetisme
onverzwakt te doen behouden, bewaart men ze zoo dat
zij met stukken ijzer een gesloten kring vormen. Tegen
een hoefmagneet (Fig. 473) plaatst Il?en het anker
P Q, waardoor dan de inductielijnen, zooals de pijlen
doen zien, van de eene pool naar de andere loopen.
Rechte magneetstaven kan men twee aan twee bewaren, zooals men in Fig. 474 ziet, waarin A en B
stukken week ijzer voorstellen.

Wij wijzen er nog op dat ~jzer of staal overal gemagnetiseerd is, waar er inductielijnen door heen loopen. Zondert
men in gedachte een stuk uit het metaal af, dan kan men
zeggen dat dit een noordpool heeft op de plaats waar de inFig. 474.
ductielijn.en er uit treden, en
een zuidpool waar zij er in kom'en. Daaruit volgt dat naast
de noordpool een zuidpool van
het naburige metaal en naast
de zuidpool een noordpool ligt.
B\i hard staal, waar men zich kan voorstellen dat de inductielijnen vast, aan het metaal verbonden zijn, blijkt het
dat na _een verdeeling in stukken werkelijk elk stuk een
magneet is. Men toont dit gemakkelijk aan door een gemagnetiseerde breinaald in stukken te breken.
Bij sterke verhitting verliest een staalmagneet zijn magnetisme en bij
wit-gloeihitte verdwijnt .ook het tijdelijke magnetisme van ijzer, zoodat
bet niet meer door een magneet wordt aangetrokken.
§ 578. Zelftnductie. Wij kunnen nu het in de vorige § §

besprokene op eenige bijzondere gevallen toepassen.
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Vooreerst moet vermeld worden dat inductiewerkingen al
kunnen plaats hebben wanneer men maar met één geleidenden
kring, waarin een electramotorische kracht een stroom geeft, te.
doen heeft. Deze stroom doet nl. een magnetisch veld ontstaant
waarin een zeker aantal inductielijnen door den kring heenloopen. Dit aantal is, evenals de veldsterkte, afhankelijk van
de intensiteit i van den stroom; het neemt toe of af als deze
laatste vergroot of verkleind wordt, en dit gaat daarom van
een inductiewerking vergezeld. Neemt de stroomsterkte toe, dan
is de electrische werking in de ketm tegengesteld aan den stroom
gericht; neemt de intensiteit a(, dan stërnt de electrische werking
in richting met den stroom overeen. Men overtuigt zich hiervan
gemakkelijk, als men in aanmerking neemt dat de bij een
stroom behoorende inductielijnen in een richting, passende bij
die van den stroom, door den kring loopen.
De hier be~proken inductiewerkingen worden met den naam
van zelfinductie aangeduid. Zij hebben bij het begin en het ophouden van elken electriseken stroom plaats en wel met des t~
grooter sterkte, naarmate de stroom dien men in de keten
doet beginnen of eindigen, een grooter aantal inductielijnen
door den kring doet loopen. De zelfinductie is dus het sterkst
bij een draad die tot een klos is gewikkeld en wordt hier
nog in hooge mate versterkt door de aanwezigheid van een
\izeren kern.
Wanneer een stroom in een keten gesloten wordt, heeft d~
electrische werking van de zelfinductie een richting tegengesteld aan die van den stroom. Dientengevolge heeft de$e niet
dadelijk de volle sterkte die aan de electramotorische kracht in
den stroomgever beantwoordt; hij bereikt die eerst na een zekeren
tijd, die echter in de meeste gevallen een klein onderdeel van een
seconde is. Men kan ook zeggen dat gedurende dat tijdsverloop
twee stroomen in de keten bestaan, nl. de hoofdstroom, di~
door den stroomgever wordt teweeggebracht, en e.en daaraan
tegengestelde inductiestroom, die aan de verandering van het
aantal inductielijnen te wijten is. Men .noemt dezen inductiestroom den extrastroom, en wel ter onderscheiding den sluitingsextrastroom.
Verbreekt men, nadat de hoofdstroom zijn volle sterkte heeft
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gekregen, de keten, dan is er wegens het verdwijnen van de

inductielijnen een electrisch~ werking in de keten, die de electriciteitsbeweging nog tracht te doen voortduren, en krachtig genoeg
is om den weerstand van een dun laagje lucht te overwinnen.
Van . daar het vonkje dat men bij het verbreken van elken
niet te zwakken stroom, wanneer men twee draden van elkaar
scheidt, of een draad uit een kwikbakje trekt, waarneemt.
Dat deze vonk versterkt wordt door de opneming van een
klos in de keten en vooral door de aanwezigheid van een
ijzeren kern behoeft geen verdere verklaring.
Het ontstaan van de vonk bewUst dat de electrische werking
die bij het verbreken van den stroom in de keten plaats heeft,
veel grooter is dan de electromotorische kracht van de gebruikelijke stroomgevers; deze laatste is nl. niet voldoende om een
merkbare vonk te doen ontstaan. Dit blijkt hieruit dat men
niet het minste vonkje waarneemt wanneer men twee geleiders
die met de polen van den stroomgever verbonden zijn, tot
elkaar doet naderen, b.v. een draad in een kwikbakje steekt.
Daarentegen is de eléctrische werking der inductie b\i het
sluiten van den stroom steeds kleiner dan de electromotorische
kracht; dientengevolge heeft de stroom, al heeft hij nog niet
dadel\ik de volle sterkte, toch van het begin af de richting
die door deze kracht bepaald wordt.
Het verschil der electrische werking van de inductie bij het
sluiten en openen van de keten is hieraan te wUten, dat de
stroom in het laatste geval veel sneller ophoudt dan hij in
het eerste geval ontstaat. Ofschoon
Fig. 475.
in het geheel genomen bij het
eindigen van den stroom evenveel inductiel\jnen verdwijnen als
er bij het begin ontstaan zijn, is
de verandering van het aantal
lijnen per t\jdseenheid, waardoor
de electrische werking bepaald
wordt, in de beide gevallen zeer
verschillend.
Wij vermelden hier nog het volgende verschijnsel, waartoe
de zelfinductie aanleiding geeft.
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In Fig. 475 is E een batterij van elementen, D een klos
met ijzeren kern, W een geleider van grooten weerstand, .b.v.
het menschelijke lichaam. Daardoor gaat geen merkbare stroom,
zoolang ook dê weg C van kleineren weemtand gesloten is.
Verbreekt men echter dien weg in p, dan verdwijnt de stroom
in D bijna geheel, maar de plotselinge extrastroom doorloopt
nu W en kan een hevigen schok. aan den proefnemer geven.
§ 579. Waarneming van de extrastroomen met den differentiaal·
galvanometer of met behulp van de brug van Wheatstone. Stel dat in
Fig. 440 (blz. 413) in den eenen tak tusschen de punten A en B een
klos R2 is opgenomen, en dat zich in den anderen tak een geleider bevindt, die denzelfden weerstand heeft, maar waarbij men van het aantal
inductielijnen die hij omvat, mag afzien. Wanneer een stationaire toe~
stand ontstaan is, zullen de stroomen in de windingen wl en w2 elkaars
werking op de galvanometernaald opheffen, zoodat dl;)ze in rust blijft.
Maar in den eersten tijd nadat de stroom bij C is gesloten, best-aat in
den klos R2 een electrische werking die tegengesteld aan den stroom is
gericht. Deze werking verzwakt den stroom in W2, zoodat de galvanometernaald een uitwijking krijgt. Men kan ook zeggen dat de bedoelde
werking aanleiding geeft tot een electriciteitsbeweging in den kring
B W2 R 2 A R 1 W1 B en wel in de door de volgorde van de letters aangegeven richting. Men zal gemakkelijk inzien dat, terwijl stroomen die
in beide takken van A naar B loopen, elkaars werking op de galvanometernaald opheffen, de genoemde electriciteitsbeweging in beide stellen ·
van windingen dezelfde richting heeft. Men kan dus werkelijk op deze
wijze den sluitings-extrastroom waarnemen.
Wordt vervolgens, nadat deze is opgehouden en de naald tot rust is
gekomen, de keten bij C verbroken, dan neemt men aan een tegengestelden uitslag van de galvanometernaald den openings-ex trastroom waar.
Er. is nl. nu in de windingen van den klos een electrische werking,
tegengesteld als zooeven en hierdoor wordt de electriciteit in de richting
A R2 W 2 B W1 R1 A rondgedreven.
Met de brug van WHEATSTONE (Fig. 441, blz. 414) kan men de extrastroomen waarnemen wanneer men in een van de vier takken een klos
plaatst en zorgt dat aan de in § 527 vermelde evenredigheid voldaan is.
Het sluiten of het openen van de keten heeft dan een plotselinge
uitwijking van den galvanometer ten gevolge, die in de beide gevallen
tegengestelde richting heeft en die wij niet verder behoeven te verklaren.
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§ 580. Magnetisch arbeidsvermogen. Bewegingen in het
magnetische veld. Wanneer in een keten een stroomgever
met. de electromotorische kracht E is opgenomen, is in den
eersten tijd ·na het sluiten de stroomsterkte wegens de zelf-

inductie kleiner dan E. Daaruit volgt
r

(§

535) dat in dien tijd

de warmtoontwikkeling minder bedraagt dan de arbeid van de
electromotorische kracht. De wet van het behoud van arbeidsvermogen vereisebt dat er nög een. ander arbeidsvermogen te
voorschijn komt. Daar nu het magnetische veld ontstaan is,
dat, zooals wij zagen, verschillende werkingen kan uitoefenen,
ligt het voor de hand, te denken dat dit een zekere energie bevat en clat deze gelijk is aan het bedrag waarmee eerst de arbeid
in clen stroomgever cle warmteontwikkeling overtreft, een opvatting, di.e door nader onderzoek bevestigd is geworden. W\}
zullen deze energie het magnetisch arbeidsvermogen van het
veld noemen. Is eenmaal een stationaire toestand ontstaan,
dan blijft het onveranderd; dan beantwoordt ook voortdurend
de warmteontwikkeling aan den arbeid in den stroomgever.
Men zou zich van den aard van dit arbeidsvermogen een
nadere voorstelling kunnen maken, wanneer men zich niet,
zooals wij tot nog toe in dit hoofdstuk gedaan hebben, tot
de theorie van MAXWELL in haar algemeerren vorm beperkte,
maar bepaalde onderstellingen over het mechanisme der versch\jnselen maakte. Er is b.v. veel te zeggen voor de onderstelling, dat er in het magnetische veld bewegingen, wentelingen van onzichtbare kleine deeltjes plaats hebben, die ontstaan zoodra in een geleiddraad de electriciteit in beweging
wordt gebracht. Bij deze opvatting zou men den electrischen
stroom kunnen vergelijken met een getande staaf, die in de
richting van zijn lengte wordt voortgeschoven, en het omringende medium met een stel tandraderen, waarin de tanden
van de staaf grijpen. Hadden deze raderen een merkbare massa,
dan zou er een kracht noodig zijn om ze aan het draaien te
brengen err zou het dus meer moeite kosten, de stalti' een
beweging te geven, dan wanneer de raderen er niet waren.
Deze verzetten zich, in den eersten tijd nadat men een kracht
op de staaf laat werken, tegen de beweging van deze en daar-
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door zal het langer duren, eer de staaf een zekere snelheid
heeft gekregen. Daarentegen zouden de raderen, wanneer de
kracht die eerst de staaf voortdreef op zeker oogenblik ophield te
werken, hem nog eenigen tijd doen voortgaan, en wel tengevolge
van het arbeidsvermogen van beweging dat zij hadden verkregen.
Dat deze yersch\jnselen veel overeenkomst met de extrastroomen vertoonen, valt in het oog. Men kan zich b.v. voorstellen dat bij de bovenvermelde proef met den differentiaalgalvanometer de stroom, onmiddellijk na het sluiten bij C
(Fig. 440) voor een grooter gedeelte den weg A R 1 W 1 B dap
den weg A R 2 W 2 B volgt, omdat op den laatsten weg een
grootere massa in het medium in beweging moet word.en gebracht dan op den eersten, en dat omgekeerd, na het verbreken
van de keten bij C, de stroom in de richting A R2 B R 1 A
blijft rondloopen, juist omdat die groote massa, een:QJ.aal in
beweging zijnde, niet aanstonds stilstaat.
§ 581. Coëfficient van zelfinductie. Grootte van het magnetische arbeidsvermogen. Wanneer de sterkte van een stroom
in een keten verdubbel<:: wordt, neemt ook de sterkte van het
omringende veld ovefal in dezelfde verhouding toe, ten minste
wanneer wij onderstellen (§ 570) dat p. constant is. De inductielijnen behouden denzelfden loop, maar moeten met een tweemaal zoo groote dichtheid in het veld worden getrokken. Daaruit
volgt dat het aantal dezer lijnen dat door de keten omvat
wordt, eveneens verdubbeld is.
In het algemeen is dit aantal evenredig met de stroomsterkte.
Wanneer dus L cle waarde is, die het heeft wanneer de stroom
de intensiteit 1 heeft, kunnen wij voor het geval van een stroomsterkte i het aantal voorstellen door L i. Het getal L wordt de
coëfficient van zelfinductie genoemd; het hangt van de grootte en
den vorm van de keten af en wordt door de aanwezigheid van
ijzer in de nabijheid gewijzigd.
Wij merken hierbij nog op dat de inductielijnen die b\j den
stroom behooren, in een richting passende bij die van den
stroom door de keten gaan. Heeft de stroom de richting die
wij voor de positieve hebben gekozen, dan moet ook het aantal inductielijnen van het positieve teeken worden voorzien.
De coëfficient L is dus altijd positief.
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Stel nu dat in een oneindig korten tijd d t de stroomsterkte
een verandering d i ondergaat. Dan verandert het aantal inductielijnen met L d i en de verandering per tijdseenheid bedraagt dus
L cl i
cl t'
Deze uitdrukking geeft nu tevens de electrische werking
der inductie in de keten aan; wij mbeten er alleen het negatieve teeken voor plaatsen, zooals men gemakkelijk uit de wet
van de inductiewerkingen kan afleiden.
Is verder E de electromotorische kracht in de keten, dan
wordt in den eersten tijd nadat deze begint te werken, de
stroomsterkte bepaald dpor de vergelijking
i=

~

( E- L

~ ~)

. . .

.

.

. (18)

Wij kunnen hieruit een betrekking afleiden, die het behoud
van arbeidsvermogen uitdrukt. Vermenigvuldigen wij nl. met
i r cl t, dan komt er
i 2 r cl t = E i cl t - L i d i.
Hierin is (§ 533) Ei d t de arbeid dien de electromotorische
kracht in den tijd d t verricht, en i 2 r cl t (§ 534) de in dien
tijd ontwikkelde warmte. De term Lid i moet clus de toename
van het magnetische arbeidsvermogen voorstellen. Nu kan men
voor dien term ook schrijven de aangroeiing van t L i 2 (§ 40, a)
en het blijkt derhalve dat gedurende den eersten tijd na het
sluiten van de keten, in elk tijdselement de waarde van de
magnetische energie met hetzelfde bedrag toeneemt als deze
laatste grootheid. Daar nu eerst, toen er nog geen stroom was1
zoowel de uitdrukking t L i 2 als de magnetische energie 0
waren, kunnen wij besluiten dat op elk oogenblik, wanneer de
stroomsterkte i is, het arbeidsvermogen van het magnetische ve{d
door t L i 2 wordt gegeven.
Met behulp van den coëfficient L kan men ook gemakkelijk
den totalen extrastroom aangeven, d.w.z. de geheele hoeveelheid electriciteit die bij het sluiten van de keten, ten gevolge
van de zelfinductie door een doorsnede gevoerd wordt. Verstaat men onder i de stroomsterkte die aan de electromoto-
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rische kracht E beantwoordt, en die ten slotte bestaat, dan is
de geheele verandering van het aantal inductiel\jnen L i en
dus

(§

573) de bedoelde hoeveelheid electriciteit L i_

r
§ 582. Waarde van den coëfficient van zelfinductie. Mag-

netisch arbeidsvermogen per volume-eenheid. In eenvoudige
gevallen kan men den coêfficient van zelfinductie gemakkelijk
aangeven. Wanneer b.v. in een langen klos met ijzeren kern
en met n windingen per lengte-eenheid een stroom i bestaatr
dan is, zooals w~j weten, de veldsterkte binnen den klos
[H = 4 '71' n i], . . . . . (19)
H = ni
en dus de magnetische inductie
B = (J. n i [B = 4 '71' (J. n i]. . . . . (20)
Het aantal inductielijnen dat door een winding gaat, bedraagt dus (J. n i 0 [4 '71' (J. n i 0], als 0 het oppervlak van een
winding voorstelt. Is verder l de lengte van den klos en dus
n l het aantal windingen, dan is het geheele aantal door den
klos gaande inductielijnen (J. n 2 i 0 l [4 '71' (J. n 2 i 0 l]. Hieruit volgt
voor den coêfficient van zelfinductie
. . . (21)
[L = 4 '71' f,l, n 2 0 l]
L = f,l, n 2 0 l
Bij een stroomsterkte i bedraagt dus het magnetische arbeidsvermo&en
Zooals wij reeds weten is het veld binnen den klos veel
sterker dan daar buiten; dit is zoozeer het geval dat men
mag zeggen dat liet geheele zooeven berekende arbeidsvermogen in dat inwendige veld aanwezig is. Daar nu verder dit
veld over zijn grootste uitgestrektheid homogeen is, mogen
wij ons ook voorstellen dat het arbeidsvermogen gelijkmatig
over de ruimte ervan is verdeeld. Wij vinden dus het bedrag
van het magnetische arbeid::;vermogen per volume-eenheid, dat
wij door T zullen voorstellen, wanneer wij (22) door 0 l deelen.
De uitkomst is
[T=2'71'(J.n 2 i 2 ],
T=t(J.n 2 i 2
of wanneer wij (19) en (20) in aanmerking nemen,

T·= _!_ H B = _!_ f,l, H 2
2
2

[T = _!_ H B = __!!:_
8'71'
8'71'

H"'].

(23)

512

Verdeelt men een willekeurig, niet homogeen veld in oneindig
kleine deelen, dan kan men rekenen dat voor elk daarvan
het magnetische arbeidsvermogen per volume-eenheid deze
waarde heeft.
De gevonden uitkomst geldt voor iedere stof, wanneer men
maar aan de magnetische permeabiliteit !" de voor die stof
geldende waarde toekent. Bevat het beschouwde veld alleen
aether, dan is p.. = 1, zoodat de formule overgaat in

T=

~H

2

[

T = 81?1" H 2

J ....

(24)

Men mag dit trouwens ook op de meeste ponderabele licha·
men toepassen, daar, als men de magnetische metalen uitzondert, de permeabiliteit steeds weinig van 1 verschillend is.
Als toepassing van de gevonden formule kunnen wij het
arbeidsvermogen berekenen, dat in het magnetische veld der
aarde aanwezig is. In Nederland is de sterkte van dit veld
0,132 [0,469] en volgens (24) bedraagt dus het in een cm 3
aanwezige arbeidsvermogen

:w co,::w]

(0, 1

= 0,0087 erg.

De twee vormen van arbeidsvermogen die wij nu hebben leeren.
kennen, nl. het electrische arbeidsvermogen (§ 44 7) en het magnetische, zijn de eenige vormen die de electriciteitstheorie in den
aether behoeft aan te nemen. Beide kunnen gelijktijdig in een
zelfde deel van den aether bestaan. Het zal geen moeite kosten,
voorbeelden daarvan te bedenken.
Wat den coêfficient van zelfinductie betreft wijzen wij er
nog op dat de door (21) voorgestelde waarde ook geldt voor
een draad die op een ijzeren ring is gewikkeld. Alleen moet
men nu onder l den omtrek van den cirkel verstaan, die door
de middelpunten van de windingen loopt.
In het algemeen hangt, zooals reeds werd opgemerkt, de
eoëffident van den vorm van den draad af. Hij is kleiner
voor een zelfden draad, wanneer die in een wijden boog rondloopt, dan wanneer hij tot een klos is gewonden. Bijzonder
klein is de coëfficient voor een dubbelgeslagen draad. Men ziet
dit gemakkelijk in als men bedenkt dat een hierin loopende
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stroom, omdat hij langs dicht bij elkaar liggende lijnen heen
en terug loopt, maar een zwak magnetisch veld kan voort?rengen. Bij een bepaalde stroomsterkte is dus het magnetische
arbeidsvermogen klein en daarmee ook de coëfiicient van
zelfinductie.
Bij de in § 580 vermelde opvatting kan men zeggen dat de
zelfinductie des te grooter is, naarmate een stroom een grootere massa in het medium in beweging moet brengen.
Bij sommige proeven is het van belang weerstandsbanken
te gebruiken, waarin zoo goed als geen zelfinductie plaats
heeft. Men verzekert zich hiervan door de draden van de
weerstandsbank eerst dubbel te slaan en dan op de klossen
te winden.
§ 583. Onderlinge inductie van twee stroomketens. Wij
onderscheiden deze even als vroeger (§ 569) door de benamingen primair en secundair, kiezeri in de eerste een zekere richting van rondgang voor de positieve, en onderstellen dat in
die keten een stroom in deze richting bestaat. De daarbij behoorende inductielijnen loopen voor een deel door de tweede
keten heen, en wij kunnen in deze keten de richting van
rondgang die bij deze l~jnen past, de positieve noemen. Stellen
wij de sterkte van den primairen stroom door i 1 voor, dan
kunnen wij (§ 569) voor het aantal van de genoemde door de
tweede keten gaande lijnen stellen: M i 1 , waarin M een coëfficient is, die van den vorm, de grootte en den onderlingen
stand der geleiders afhangt. Dank zij de omtrent p., gemaakte
onderstelling (§ 570) gaat dit ook door als er ijzer in het veld
is; alleen wordt de waarde van M daardoor gewijzigd.
Verandering van den prirnairen stroom heeft nu in de secundaire keten een electrische werking ten gevolge, wa:arvoor men
gemakkelijk zal vinden
-Mdit
d t.

Ook zal men zonder moeite inzien dat, als r de weerstand
van de secundaire keten is, het sluiten van den primairen
stroom een totalen inductiestroom
Mi 1

r
.L. II.

33
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tengevolge heeft. Het verbreken van den primairen stroom
doet een totalen inductiestroom van dezelfde grootte, maar in.
tegengestelde richting ontstaan.
In eenvoudige gevallen kan ook de coëfficient M worden.
berekend. Stel b.v. dat de primaire keten bestaat uit den in
de vorige § beschouwden op een ijzeren kern gewikkelden,
draad en dat de secundaire draad over de volle lengte l van
den klos in n2 windingen daaromheen is gewikkeld. Wanneer
wij nu onder n, het geheele aantal windingen van den pri-·
mairen draad verstaal!, de sterkte van den primairen stroom
weer door i, voorstellen, en het oppervlak van de primaire windingen door 0, dan is het aantal inductielijnen, dat door een winfl. n, 0 i, [4 7r fl. ln, 0
draa d heengaat , . .
. van _den pnma1ren
dmg
;
-l--

i,]

daar evenveel lijnen door een secundaire winding loopen, ishet geheele aantal lijnen dat door de secundaire keten omvat
2 0 i,
Hieruit volgt voor den gewordt, fl- ~ 2 0 i, [ 4 7f fl.

J.

nl n

n,

zochten coëfficient
.M

=

fl.

n\'~ 0

[M

=

4 7r fl. ~~

n0] .
2

. . (251,

Deze formule geldt ook wanneer zoowel de primaire als de
secundaire draad op een ijzeren ring zijn gewonden; onder t
moet men dan den omtrek van den cirkel verstaan, die door
de middelpunten van de windingen loopt. Het verdient verder
opmerking dat de waarde van lvl niet verandert wanneer men ·
n, en n2 met elkaar verwisselt, d. w. z. wanneer men de rol
van de beide draden verwisselt. Dit is een bijzonder geval van
een algemeene stelling, di:e wij hier echter zonder bewijs moe-ten vermelden. Wanneer w~j nl. bij twee willekeurige ketensde tweede, die straks de secundaire. was, voor de primaire
nemen, worden de inductiewerkingen die deze op de eerste
keten uitoefent, llepaald door een zekeren coëfficient M', evenals straks de werking van M afhing. Men heeft nu altijd
M = M', . . . . . . . . (26)
of in woorden: Het aantal · inductielijnen die door de tweede
keten gaan, wanneer in de eerste een stroom rnet de sterkte 1
bestaat, is even groot als het aantal lijnen dat door de eerste:
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keten omvat wordt, als de tweede door een stroom van de .sterkte
1 wordt doorloopen.
Wegens deze gel\jkheid Iloemt men M of M' den coëlficie:rtt

van wederkeerigé inductie.
Daar deze coëfficient van den onderlingen stand der stroomgeleiders afhang~, verandert hti zoodra de eene geleider ten
opzichte van den anderen verplaatst wordt. Met behulp van
die verandering kan men aangeven welke wUziging het door
een kring omvatte aantal inductielijnen bij een verplaatsing
ondergaat, en dus ook welke inductiewerking daardoor wordt
teweeggebracht. Ook kan men met behulp van het in § !162
gezegde de electromagnetische krachten leeren kennen, die de
eene geleider ondervindt van het magnetische veld dat behoort
bij den stroom in den anderen. Tusschen deze krachten en .
de inductiewerkingen bestaat altijd het 'verband dat door de
wet van LENZ wordt uitgedrukt.
.Als voorbeeld beschouwen wij het geval dat de twee ketens
de draden A B en 0 D (Fig. 4:76) bevatten, die op kleinen afstand evenwijdig aan elkaar looFig. 476.
pen. In de primaire keten is eeL.
galvanisch element E en in de
G
secundaire een galvano,meter G
~~
opgeno·men. Wij stellen ons ter (](
D)
vereenvoudiging voor dat de (Á
J3)
ketens in het vlak van de figuur \ .
_
K ____-/
liggen.
~
"'\___ ___;/"
~E
Wanneer nu in de primaire
keten een stroom in de richting
E A BH gesloten wordt, ontstaat er een magnetisch veld,
waarin de inductielijnen binnen den omtrek E AB H van den
toeschouwer af loopen, en dus buiten dien omtrek in de richting naar den toeschouwer toe het vlak van de teekening
doorsnijden. Een zeker aantal van deze lijnen gaan door den
kring 0 D G F heen, en bij de richting waarin zij dat doen
past een rondgang langs den secundairen geleider in de richting 0 D G F. Daar nu bij het ontstaan van de inductielijnen
de inductiestroom een richting heeft, die niet bij de richting
van de lijnen past, .zal bij het sluiten van den primairen

f>16

stroom een secundaire stroom in de richting D 0 F G onstaan,
een stroom dus, die in den draad 0 D naar de tegengestelde
zijde loopt als de primairé stroom in .A B.
Het ligt voor de hand, de oorzaak van dezen inductiestroom
vooral te zoeken in een werking tusschen de deelen A B en
0 D der ketens, die het· dichtst btj elkaar liggen, zoodat wij
besluiten:
Een stroom die in een geleiddraad ontstaat, wekt in een
daaraan evenwijdigen draad een inductiestroom in tegengestelde
richting op.
Op dezelfde wijze komt men tot den regel:
Een stroom die in een geleiddraad verdwijnt, doet in een daaraan evenwijdigen draad een stroom in dezelfde richting ontstaan.
Welke inductiewerkingen nu door Yerandering der sterkte
van den primairen stroom worden teweeggebracht, zal men
gemakkelijk inzien. Evenzoo dat een nadering van de primaire
tot de secundaire keten (of van de deelen van die ketens die
het dichtst bij elkaar liggen) het aantal van d~ inductielijnen
die, van den primairen stroom afkomstig, door den secundairen kring omvat worden, doet toenemen, en dus een inductie
in dezelfde richting als bij het sluiten van den primatren stroom
teweegbrengt. Doet men, terwijl de primaire stroom standvastig
blijft, de geleiders van oneindigeh afstand tot elkaar naderen,
. dan is .de totale inductiestroom gelUk aan dien welken men
zou verkrijgen als, bij den relatieven stand dien de geleiders
ten slotte hebben, de primaire stroom werd gesloten.
Wat de ponderamotorische krachten betreft, die de eene
stroomgeleider van de andere ondervindt, deze kunnen gemakkelijk uit den regel van § 558 worden afgeleid. Stel dat
er in de eerste keten een stroom in de richting E AB H en
<1 :1s in den draad .A B van links naar rechts is, dan loopen de
krachtlijnen in de onmiddellijke omgeving van 0 D loodrecht
op het vlak van de teekening naar voren. Daaruit volgt dat
wanneer in dezen draad een stroom loopt, die eveneens naar
rechts gericht is, op 0 D een kracht werkt naar A B toe, terwijl de draad een tegengestelde kracht ondervindt, wanneer
de stroom erin wordt omgekeerd. Wij komen dus tot het
besluit: Evenw~jdige draden met gelijk gerichte stroomen trekken
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elkaar aan; eeenwijdige draden die door tegengestelde stroomen
worden doorloopen, stoaten elkaar af.
Dergelijke werkingen bestaan in den regel tusschen twee
geleiders waarin stroomen loopen. Men onderscheidt ze door
de benaming. electriJdynamische krachten. Z\i zijn echter van
denzelfden aard als de electramagnetische kmcltten. De. eene
stroomgeleider bevindt zich nl. in het magnetische veld dat
de andere teweegbrengt, en de kracht waaraan hij onderworpen
is, wordt door dit veld bepaald.
De electrodynamische werkingen werden door AMPÈRE (1820)
ontdekt en uitvoerig onderzocht.
§ 584. A.Jgt>meene theorie van twee stroomgeleiders. a. Wanneer
twee willekeurige ketens gegeven zijn, kunnen wij daarin vooreerst de
positieve richtingen van rondgang kiezen, wat wij nu op de in§ 583 nader
bepaalde wijze zullen doen. Wij onderstellen dat in deze richtingen de
electromotorische krachten E1 en E 2 werken en dat op zeker oogenblils.
in de keten:z. de stroomen i 1 en i 2 bestaan. De weersta.nden stellen wij
door r 1 en r 2 voor.
Stel nu dat in zeker punt van de omringende ruimte de eerste stroom
een magnetische kracht H 1 en de tweede een magnetische kracht H 2
teweegbrengt, en dat deze beide krachten een hoek cp met elkaar maken.
Dan krijgt men de in werkelijkheid bestaande magnetische kracht H
dool' H1 en H 2 met elkaar samen te stellen. De veldsterkte wordf dus
hel-'aald door
H2 = H1 2 2 H1-H2 cos cp + JT22

+

en het magnetische arbeidsvermogen per volume-eenheid door

{p.(Hl 2 +2HlH2 cos cp+H2 2)

[ :71" (H12 + 2 H 1 H2

cos qJ

+H

2 2)

I
J ..' .(

27 )

Nu is H 1 evenredig met i 1 en H 2 evenredig met i 2 • In bovenstaande
uitdrukking is dus de eerste term evenredig met i 12, de· tweede met
i 1 i 2 en de derde met i 2 2. Daar wij nu het geheele magnetische arbeids-.
vermogen kunnen berekenen door de waarde (27) met de grootte van
een oneindig klein ruimtedeel te vermenigvuldigen en vervolgens over
de geheele ruimte op te tellen, is het duidelijk dat het geheele arbeidsvermogen moet kunnen worden voorgesteld aJs een som van drie deelen,
waarvan het eerste evenredig is met i 12, het tweede met i 1 i 2 en het
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derde met i 22. Wanneer L 1, P en L2 coëfficienten zijn, die van den
vorm en den ouderlingen stand van de geleiders en van eventueel aanwezig ijzer afhangen, zullen wij dus voor het magnetische arbeidsvermogen hebben
} L 1 i 12 P i 1 i 2
t L 2 i 22 • • • • • • (28)

+

+

Van deze uitdrukking blijft alleen de eerste term over als i 2 = 0, en
alleen de laatste term als i 1 = 0 is. Hieruit ziet men dat deze beide termen de waarde van het magnetische arbeidsvermogen aangeven, ais Of
alleen de eerste, Of alleen de tweede stroom bestaat. L1 en L2 zijn dus
de coëfficienten van zelfinductie van de ketens.
b. Stel nu dat terwijl de twee geleiders stilstaan, de stroomsterkten
veranderen, en wel in den tijd d t met d i 1 en d i 2 • Dan is er (§ § 581
en 583) in de eerste keten een electrische werking
- L di1 _M,di 2
1

dt

dt'

en in de tweede een werking
L di2

-

2di-

Mdi 1

di'

en heeft men dus voor de stroomsterkten de vergelijkingen

i=__!_
l
1\
.

(E - Ldid t -M' r!!:J.)
dt

1 (

t2= r2

(29)

1

l

1

E2-

di2

dil)

(30)

L2 di-M di

Door een beschouwing over het arbeidsvermogen kan men nu bewijzen
dat deze betrekkingen met de uitdrukking (28) voor het magnetische
arbeidsvermogen in overeenstemming zijn, mits zoowel M als 1W gelijk
aan den coëfficient P en dus ook onderling gelijk zijn.
c. Wij komen tot de vet·gelijking van het arbeidsvermogen, door (29) met
i 1 r 1 d t en (30) met i 2 1'2 di te vet•menigvuldigen en de vergelijkingen vervolgens bij elkaar op te tellen. Wij krijgen dan

+

+

+

+

+

+

E 2 i2 )dt = (i12 r 1 i 22 r 2 ) d t (L1 i 1 di 1 M'i 1 di 2 Mî2 di 1 L 2 i 2 di2 ).
Hier is (§ 533) het eerste lid de arbeid van de electromotorische hachten in
den tijd d t, tet•w\jl de eerste term in het tweede lid de warmteontwikkeling
in de ketens in denzelfden tijd voorstelt. De wet van het behoud van arbeidsvennogen vereisebt dus dat de termen
(E1 i1

+

+

+

L 1 i 1 d i 1 M' i 1 d i 2 M i2 d i 1 L 2 i 2 d i2 • • • • (31)
aun de aangroeiing van het magnetische m·beidsvermogen, dus van de uitdruk-
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"king (28) beantwo01·den. Nu mag men voor de aangroeiing die deze laatste
o()ndergaat, als i 1 met d i 1 en i 2 met di, toeneemt, schl'ijven •)
L 1 i 1 d i 1 P i 1 d j.t P ~ d i 1 L 2 i 2 d i 2•
:Zal dit in alle gevallen, d.w.z. voot• alle waarden van i 1, i 2, d i 1 en d i 2, met
{31) overeenstemmen, dan moet

+

+

+

M=P·en M'=P
:zijn. In bet vervolg schrijven wij voor deze coëfficienten de letter M.
d. Wij kunnen nu vet·det· aantoonen dat 'ook wanneer de geleiders in beweging verkeeren, de wetten die wij in dit hoofdstuk hebben leet·en kennen,
in overeenstemming zijn met de wet van bet behoud v:tn arbeidsvermogen.
Ter vereenvoudiging zullen wij ons daarbij bepalen tot het geval dat alleen
de tweede stroomgeleider bewogen wordt, en dat voor beide geleiders de
·i)oëfficient van zelfinductie onveranderd blijft. Vooreerst merken wij op dat
wij bij die beweging een zekeren arbeid moeten verrichten om de electromagnetische krachten die op den geleider wet·ken, te overwinnen. Om dezen
:at·beid te vinden, verbeelden wij ons voor een oogenblik dat de primaire
.stroom de sterkte 1 heeft. Dan gaan in het veld dat bij den stroom behoort,
M inductielijnen door de secundaire keten, de verandering daarvan gedurende
-den tijd d t ten gevolge van de ondet·stelde beweging van de secundaire keten
.kan worden voorgesteld door dM, en de arbeid die noodig is om de electromagnetische krachten te overwinnen, door - i 2 dM. Is nu de sterkte van den
stroom in de eerste keten niet 1, maat• i 1, dan zijn de op den tweeden gelei-der werkende electromagnetische krachten i 1 maal zoo gt·oot als zoo even; de
bedoelde at·beid bedraagt dus nu
- i 1 i 2 d M • • . • . . • . . • (32)
Deze arbeid, gevoegd bij dien welken de electromotorische krachten verrichten, moet nu gelijk zijn aan de som van de ontwikkelde wat·mte en van de
toename van bet magnetische arbeidsvermogen, dus
{Ei i 1 +E2 ~)dt-i 1 i2 dM (i12r 1 +i2 2r 2)dt+d{!L1 i12 + Mit it+!L2 i2 2) (33)
Aan den anderen kant worden volgens de inductiewet de stroomsterkten nu
bepaald door
1
'(34)
it=l't

.

1

. • . . . (35)

t2=-

1'2

+

waarbij wij moeten opmerken dat L 1 i 1 M i 2 het aantal inductielijnen voorstelt, dat door de eerste keten gaat, en evenzoo L 2 i 2 M i 1 het aantal dat
-door de tweede omvat wordt, en dat L1 en L 2 standvastig blijven, maar M
verandert.

+

1) De coëfficienten L 1, P en L 2 zijn nl. standvastig, en daar men de tweede
machten en het product van de oneindig kleine grootheden d i 1 en d i 2 mag
weglaten, heeft men voor de aangt•oeiing van i 12
(it + dit)2-it 2 =2it dit
~n voor die van i 1 i 2
(i! +dit) (i2 + d i2)- Ït i2 = it d i2 + i2 di •.
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Vermenigvuld igt men nu de laatste twee vergelijkingen met i 1 r 1 dt en i~1·2 d t~
dan krijgt men na optelling een betrekking die volkomen met (33) overeenkomt. WU kunnen het aan den lezer overlaten, dit na te gaan en wijzen alleen
op de termen met M en dM, waa!'op het vooral aankomt. Leidt men op degezegde wijze uit (34) en (35) de war.rde van (E1 i 1 E~ i 2) d t af, dan komt
daarin voor
i 1 d (M i 2) + i 2 d (M i 1) = i2 Md i 1 + i 1 Md i~+ 2 i 1 i2 dM, . . (36.}
ter'wijl mep, wanneer men in (33) den term- i, i2 dM uit het eerste lid naarhet tweede overbrengt, daarin krijgt t)
d (M i1 i 2)
i 1 i 2 dM= i2 Md i 1 i 1 l'ri d i 2 2'i1 i~ dM,
wat juist hetzelfde is als (36).
e. Nadat op deze wijze de overeenstemm ing met de wet van het behoud
van arbeidsvermogen in het algemeen is bewezen, beschouwen wij nog een
bijzonder geval. Stel dat de stJ·oom i 1 constant wordt gehouden (b.v. door geschikte regeling van E 1 of r 1), zoodat de tweede keten in een standvastig
magnetisch veld verplaatst wordt.
Laat verder in die tweede keten geen electromotorische kracht werken en
.. weerstan d zeer g1·oot ZIJD·
Iaat ZIJD
.. Dan 1s
. t.2 zeer kJ em
. en d us oo k L 2 dT'
d i2

+

+

+

+

Men mag dezen term verwaarloozen tegenover het p1·oduct i 2 r 2, dat niet zee1·
klein behoeft te zijn (wegens de g1·oote waarde van r 2 ), en in de vergelüking
(35) mag men den term - L 2 dd 4 in het tweede lid weglaten, daa1' hij zeer

r2

t

klein is ten opzichte van het eerste lid i 2• Wij hebben dus
.
i 1 dM

12=-r;dT ·

en wanneer wij met i 2 r 2 d ~ vermenigvuldigen
i 2 2 r 2 d t = - i 1 i 2 dM.
Daar het tweede lid van deze vergelijking met (32) overeenstemt kunnen
wij besluiten dat onder de genoemde omstandighed en de arbeid dien wij aan
het verplaatsen van de secundaire keten besteden, juist beantwom·dt aan de
in die keten ontwikkelde warmte. Inderdaad kan nu zoowel de in de primaire
keten te voorschijn komende wat·mte als de verandering van het arbeidsvermogen van het magnetische veld op rekening van de electromotorische kracht
E 1 worden gesteld. Dit blijkt uit (34), waaruit, daar i 1 constant is, door vet·menigvuldigin g met i 1 r 1 d t volgt
E 1 i 1 d t = i 12 r 1 d t + i 1 d (M i 2).
De laatste te1·m stelt de verandering van het magnetische a1·beidsvermogen
vo11r. Hiervoor kan men nl, daat· men van den kleinen term met i 2 2 mag
afzien, schrijven
1) Wanneer in den tijd d t de grootheden M, i 1 en i 2 met dM, d i 1 en d i2'
toenemen, heeft men met weglating van de pt·oducten dezet• oneindig kleine
aangroeiingen , voor de vet·andering van het product M i 1 i 2
(M +dM) (i1 + d i 1) (i 2 + d i 2) - M i 1 il = i2 Md i1 + i 1 Md i 2
i 1 i~ dM.

+
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en daar i 1 en L 1 niet veranderen, bedraagt de aangroeiing van deze grootheid
in den tijd d t
i 1 d (M i 2).
Wij merken nog op dat, terwijl wij bij de beschouwing van het algemeene
geval den vorm en de grootte van eiken stroomgeleid et· onvet·anderd lieten,
ten einde het voordeel te hebben dat L 1 en L 2 constant zijn, in het nu besproken bijzondere geval die onderstelling, wat de secundaire keten betreft,
niet noodig is, daar wij toch de termen met L 2 hebben verwaarloosd. Onverschillig hoe de verschillende deel en van de secundaire keten verplaatst worden, kunnen wij nu zeggen dat de daárin ontwikkelde warmte het aequivalent
is van den arbeid d_ien de verplaatsing ons kost. Op deze wijze is de redeneering die ons in § 565 diende om tot de wet voot· de inductiestroomen te
komen, gerechtvaardigd.

§ 585. Transformatoren en inductieklossen. Men maakt in
vele gevallen gebruik van de induceerende werking tusschen
twee geleiders bij verandering van stroomsterkte. Om aan den
coëfiicient van wederkeerige inductie een groote waarde tegeven, windt men zoowel den primairen als den secundairen
draad op een ijzeren kern, die de gedaante van een ring of
van een cilinder heeft, en om een reden die wij later zullen
vermelden, niet uit een massief stuk bestaat, maar uit platen
of draden is samengesteld. Deze liggen zonder goed geleidend
verband naast elkaar, in zoodanige richting dat de inductiel~jnen de platen of draden volgen en niet van de een op deander overgaan. Daar nu de stroomen die door inductie in
den secundairen draad worden opgewekt, andere eigenschappen
hebben dan die, welke men in den primairen draad toelaat het is er juist om te doen, stroomen met andere eigenschappen
dan men eerst had, te krijgen - worden de bedoelde toestellen
transformatoren genoemd.
Onder inductoren of inductieklossen verstaat .men in het
bijzonder transformatoren die dienen om sterke plotselinge
inductiestroomen voort te brengen; deze toestellen hebben den
vorm van een rechten klos, waarbtj de secundaire draad den
primairen omringt. De primaire stroom, die b.v. door g~lva:..
nische elementen of accumulàtoren kan worden geleverd, wordt
nu onophoudelijk verbroken en weer gesloten; dit gebeurt
automatisch, hetzij door een inrichting die door de magnetischekrachten die van de ijzeren kern uitgaan i.n beweging wordt
gebracht, hetzij door een afzonderlijken interruptor.
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Men maakt dikwijls gebruik van den electrolytischen interruptor
'Van WEHNELT. Deze toestel, die in de primaire keten wordt opgenomen, bestaat uit een loodplaat en een platinaspits, die in verdund
zwavelzuur tegenover elkaar staan, zoo· dat de spits de anode is. Gaat
.nu de stroom door, dan ontwikkelen zich aan het platina een reeks
van dampbelletjes, die elk gedurende korten tijd de aanraking van de
-electrode met de vloeistof opheffen. Zoo wordt de stroom vele malen
in de seconde verbroken en gesloten.

Hoe nu de inductiestroomen ontstaan behoeft niet meer te
worden uiteengezet; wij moeten echter nog op eenige bijzon(ietheden de aandacht vestigen.
a. Ten einde den primairen stroom niet te zeer te verzwakken, wordt de primaire draad vrij dik gekozen en in betrekkelijk weinig windingen om de kern gelegd. Daarentegen is,

teri minste wanneer het er om te doen is, door de plotselinge
electriciteitsbeweging een groot potentiaalverschil tussc'hen de uiteinden van. den secundairen draad voort te brengen, deze draad
.zeer lang (en dus dun). Men vindt b.v. toestellen die, bij een
lengte van meer dan een meter, een secundairen draad met
-een lengte van vele kilometers en b.v. 100000 windingen hebben. Bij zulk een instrument wordt door de inductie de electriciteit zoo Rterk naar het eene uiteinde van den secundairen
(!raad gedreven, dat tuss~hen metaalknoppen die met de uiteinden verbonden zijn, vonken van vele centimeters lengte
()Verspringen. Merkwaardig is het zeker, hoe men aldus, terwijl
tusschen de polen van den primairen stroomgever maar een
betrekkelijk klein potentiaalverschil bestaat, uitkomsten verkrijgt, welke die van de krachtigste electriseermachines overtreffen.
Vrij wat kleinere toestellen dan de bovengenoemde (b.v.
van een paar dm lengte) kunnen, als de pri,maire stroom door
een of twee accumulatoren wordt geleverd, nog vonken van
1 cm lengte geven en GEISSLER'sche buizen doen lichten. Nog
kleinere inductoren zijn bij de geneeskundige.o in gebruik.
Dikwijls zijn die zoo ingericht, dat ook de extrastroom die in
den primairen draad ontstaat, door het menschelijke lichaam
kan worden geleid; soms ontbreekt zelfs de secundaire draad,
zoodat de werking neerkomt op het bij Fig. 475 meegedeelde.

523
De sterkte van de inductiestroomen kan bij sommige toestellen worden gewijzigd door den op een afzonderlijken klos
gewikkelden secundairen draad meer of minder ver over den
primairen draad te schuiven, of door een dergelijke verplaatsing van de ijzeren kern.
b. Is de kern een-massieve staaf, dan ontstaan ook daarin inductiestroomen, die in cirkels rondom de as loopen. Zij hebben bij het verbreken van den primairen stroom dezelfde richting als deze zelf, en brengen
dus inductielijnen teweeg, die in dezelfde richting loopen als die welke
de primaire stroom deed ontstaan. Zij hebben derhalve tengevolge dat
de inductielijnen minder snel verdwijnen dan anders het geval zou zijn,
d.w.z. de totale inductiestroom wordt over een iets langeren tijd verdeeld; hÛ wordt minder plotseling, en het voortgebràchte potentiaalverschil wordt kleiner. Men vermijdt deze nadeelige werking door als kern
een bundel ijzerdraden te nemen, waarvan het oppervlak met een isoleerende stof is bedekt.
c. Er bestaat wat hun duur betreft, een aanmerkelijk onderscheid
tusschen de induc.tiestroomen die door het verbreken en het sluiten van
den primairen stroom worden opgewekt. Om na het sluiten tot de volle
sterkte aan te groeien heeft deze nl. wegens de zelfinductie een merkbaren tijd noodig, vrij wat langer dan die, in welken bij het ve:r;breken
de intensiteit tot 0 daalt. Van daar dat de openingsinductiestroom km·te1'
duurt dan de sluitingsstroom, hoewel, wanneer de uiteinden van den
secundairen draad met elkaar zijn verbonden, de totale stroom(§ 573) in
de twee gevallen dezelfde is. Zijn de uiteinden niet vereenigd, dan ontstaat bij den openingsstroom het grootste potentiaalverschil; menigmaal
kan hij zich nog een weg banen door een gas, als de sluitingsstroom
daartoe niet in staat is. Bij een GEISSLER'sche buis blijkt dit hieruit, dat
de lichtverschijnselen aan de twee electroden niet dezelfde zijn, zooals
het geval zou moeten wezen, als snel na elkaar ontladingen in beide
richtingen door de buis gingen.
De duur van den openingsstroom kan nog verkleind worden door de
uiteinden van den primairen draad in (blijvend) verband te stellen met
de bekleedselen van een condensator.
§ 586. Ponderomotorische krachten. Evenals men de krach~

ten die op geëlectriseerde lichamen werken, uit spanningen in
de omringende middenstof kan verklaren (§ § 450 en 451) 'kan
men ook de krachten die door een magnetisch veld worden uit-
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geoefend, uit. dergelijke spanningen afleiden. Wij kunnen dit
hi-er echter niet uitvoerig bespreken en merken alleen op dat
de aantr-ekking tusschen twee tegengestelde magneetpolen, of
tusscboo -een magneetpool en een stuk ijzer kan opgevat worden als een gevolg van een spanning langs de krachtlijnen,
diè als gerekte koorden van het eene naar het andere lichaam
loopen. (Zie b.v. Fig. 464-).
Wil men deze beschouwingswijze volgen, dan moet men
letten op het veld dat door beide lichamen te zamen wordt
voortgebracht. In andere gevallen is het eenvoudiger, zich eerst
het veld voor te stellen, dat bij het eene lichaam, stroomgeleieler
of magneet behoort, en dan cle werking na te gaan, die dit veld
op het andere lichaam heeft. Een magneetpool wordt door het
veld langs de krachtlijnen ln de een of andere ,richting voortgedreven, een stroomgeleider daarenteg "n zoodanig bewogen
dat hij de krachtlünen doorsn\jdt. Wat de totale werking van
het veld op een gesloten stroomkring betreft, daarvoor gelden
steeds de regels van § 562; alleen moeten wij in het algemeen ook nu niet van krachtlijnen maar van inductielijnen
spreken. Een stroomgeleider wordt altijd naar een stanel gedreven, waarbij cle inductielijnen in een richting, pas8ende bij die
van den stroom door den kring heengaan, en waarbij, als men
_zich het veld standvastig denkt, het aantal lijnen die door den
kring 1 omvat worden, zoo groot mogelijk is. Daarbij wordt de
arbeid van de ponderamotorische krachten b\j e.en zekere verplaatsing gevonden door de toename van het aantal inductielijnen met de stroomsterkte te vermenigvuldigen. De ponderamotorische werking is dus des te sterker naarmate een grooter
aantal inductielijnen door den geleioer heen kunnen loopen
en wordt daarom in sómmige gevallen door de aanwezigheid
van ijzer binnen den kring vergroot.
Het is verder opmerkelijk dat ook wanneer men een enkelen
stroomkring heeft, zoodat deze zelf het veld teweeg brengt,
h\j zich in beweging stelt, zoodra ten gevolge daarvan het
aantal inductiel\jnen (bij constant gedachte stroomsterkte) dat
hij omvat, kan veranderen. Kan die verandering door de verplaatsing van een ander lichaam worden teweeggebracht, dan
wordt ook deze verplaatsing werkelijk waargenomen. Wanneer
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b.v. in een draadklos een stroom van bepaalde sterkte bestaat, ·wordt, zooals wij weten, het aantal inductielijnen dat
door den klos loopt, door een ijzeren kern vergroot. En zulk
een kern wordt nu ook, wanneer hij zich in de richting van
de as van den klos verplaatsen kan, door dezen naar binnen
getrokken. Een bismuthstaar zou in hetzelfde geval een kracht
in tegengestelde richting ondervinden; daar nl. dit metaal, als
het zich binnen den klos bevindt, het aantal inductielijnen
verkleint, zal dit aantal toenemen als de staaf naar buiten
gaat. Intusschen is deze werking op een staaf bismuth uiterst
·zwak, daar de magnetische permeabiliteit zeer weinig van 1
verschilt en dus de verandering van het aantal inductielijnen
door verplaatsing van het bismuth maar weinig bedraagt.
Wij herinneren er eindelijk aan, dat men in menig geval,
als men de inductiewerkingen in. een stelsel van lichamen
kent, daaruit door toepassing van de wet van LENZ de ponderomotorische werkingen kan afleiden.·
§ 587. Toestellen voor het waarnemen en meten van stroomen.
a. In den snaargalvanometer van ErNTHOVEC\1 wordt partij getrokken
van de werking die een rechte stroomgeleider van een magnetisch veld
ondervindt. Als stroomgeleider dient een zeer dun kwartsdraadje, aan
zijn oppervlak verzilverd en ongeveer 12 cm lang, dat als een snaar is
gespannen. Het bevindt zich tusschen de polen van een krachtigen electramagneet en wel zoo dat het loodrecht op de krachtlijnen gericht· is.
Zoodra een stroom door de snaar geleid wordt, krijgt deze een zijdelingsche afwijking; de verplaatsing van het middelste punt van de snaar
wordt door geschikte optische hulpmiddelen vergroot waargenomen. Ook
lmn langs photographischen weg op een plaat die voortgeschoven wordt,
een graphische voorstelling Viin de beweging van dát punt worden verkregen.
b. Galvanome tel' van DEPREZ-D' ARSONVAL. Ook in dit instrument
komt een bewegelijke stroomgeleider voor. }lij bestaat uit een draad die
om een rechthoekig raampje is gewikkeld, waarvan twee zijden verticaal
staan. Van het middelste punt der bovenste horizontale zijde loopt een
draad verticaal naar boven en evenzoo van het middelste punt van de
andere horizontale zijde een draad naar beneden. Deze draden zijn met
hun uiteinden A en B bevestigd, en zoo gespannen, dat zij den rechthoek dragen. Teven~ dienen zij voor den toe- en afvoer van den elec-
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trischen stroom. Daar de punten A en B op eenzelfde verticale lijn, en
dus de genoemde draden in elkaars verlengde liggen, kan het klosje om
de lijn A B draaien.
Het bevindt zich tusschen de polen van een permanenten hoefmagneet,
die op gelijke hoogte staan, zoodat de hoofdrichting van de krachtlijnen
horizontaal is. In den evenwichtssfand staat het klosje met zijn vlak langs
de krachtlijnen; wordt er nu een stroom in toegelaten, dan werkt er
een koppel op, dat het mét zijn vlak loodrecht op de krachtlijnen tracht
te plaatsen. Het klosje wijkt dus zoover uit, tot dit koppel door de veerkracht van de gewrongen naar A en Bloopende draden wordt opgeheven.
Om het aantal inductielijnen die door het klosje loopen, te vergrooten, en dus-de werking te versterken, is binnen het klosje een vaststaande ijzeren cilinder met verticale as, waarvan het middelpunt met
dat van den rechthoek samenvalt, aangebracht. De ruimten tusschen
dezen cilinder en de magneetpolen aan weerszijden zijn zoo klein mogelijk
gemaakt, zoodat men met een bijna gesloten magnetischen kring te
doen heeft.
Deze galvanometer heeft het voordeel dat hij weinig gestoord wordt
Fig. 477.
door magnetische krachten die van lichamen
in de nabijheid uitgaan. Deze hebben nl. in
vergelijking met het sterke veld waarin de
stroomgeleider zich beweegt, maar een geringen invloed.
c. De bi{ilairdynamomete1· van WILHELM
WEBER bestaat uit een vasten en een bewegelijken draadklos, die beide door een
stroom worden doorlQopen. ln Fig. 477,
die het instrument in verticale proJectie
voorstelt, is H H de vaste klos; de as
daarvan is horizontaal en naar den beschouwer gekeerd. Binnen de holte van
H H hangt de klos G G, waarvan de windingen eveneens in veiticale
vlakken liggen. De middelpunten van de klossen vallen samen en G Gis
bifilair opgehangen, zoodat een wenteling om de verticale lijn L mogelijk
is. Van de ophangdraden wordt partij getrokken om den stroom in en .
uit G G te leiden. Het instrument is van een spiegelaflezing voorzien en
kan op dergelijke wijze als een galvanometer voor het waarnemen en
meten van electrische stroomen dienen. Vóór men een stroom toelaat
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moeten de windingen van G G loodrecht op die van H H worden geplaatst; bij dezen stand, die in de figuur is afgebeeld, is nl. hetkoppel
dat uit de electradynamische krachten voortvloeit het grootst.
Schakelt men de klossen achter elkaar, zoodat door beide dezelfdestroom gaat, dan is het moment van het koppel evenredig met detweede macht van de stroomsterkte en verandert de richting 'Van deafwijking niet als men den st1·oom omkeert. De laatste eigenaardigheid
maakt het instrument geschikt voor de waarneming van stroomen die
voortdurend snel in richting wisselen, en dus aan een gal vanometer geen
afwijking kunnen geven.
d. Ampère-meters en voltmeters, d.w.z. instrumenten die dienen om
sterke stroomen of spanningen (potentiaalverschillen) te meten (§ 530}
worden dikwijls naar het beginsel van den galvanometer van DEPREZn' ARSONVAL of van den bifilairdynamometer geconstrueerd.
§588. Electromagnetische demping. a. Wanneer in een van de bovengenoemde galvanometers, of in een gewonen galvanometer, terwijl de
eleetroden van het instrument met elkaar verbonden zijn, het verplaatsbare lichaam, de draadklos of de magneet, in beweging verkeert, worden
daardoor inductiestroomen opgewekt, waaruit volgens de wet van LENz;
krachten voortvloeien, die zich tegen de beweging verzetten. Deze krachten vormen een electromag-rtetischen weerstand, die met de andere weerstanden de beweging uitput en dus de schommelingen na eenigen tijd
doet vphouden. Is deze weerstand, of die welke uit andere oorzaken ontstaat, groot genoeg, dan hebben er in het geheel geen schommelingen
plaats. Het bewegelijke lich::Jam keert naar zijn evenwichtsstand terugzonder dezen te overschrijden; de beweging is, zooals men het noemt,.
aperiodisch.
Hetzelfde wat hier van een galvanometer gezegd werd, geldt ook van
een bifilairdynamometer wanneer door den eenenklos een stroom wordt.
geleid en de uiteinden van den anderen klos met elkaar zijn verbonden~
b. Terwijl op deze wijze de schommelingen van een galvanometernaald
gedempt worden door inductiestroomen die in de windingen worden opgewekt, heeft hetzelfde ook plaats, wanneer in plaats van een draadklos
een metaalmassa vari willekeurigen vorm in de nabijheid van den magneet.
is gebracht. Ook in een plaat of een blok koper b.v. kan de electriciteit
in kringen rondloopen, en hij wordt daar werkelijk toe gebracht doorde induceerende werking die van den schommelenden magneet uitgaat~
Het is niet gemakkelijk in bijzonderheden te zeggen hoe die stroomen in..
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het metaalloop en, maar uit de wet van LENz volgt dat zij in elk geval
krachten op den magneet uitoefenen, die zich tegen de beweging van
-dezen verzetten. Terwijl nu de magneet tot rust komt en dus arbeidsvermogen verliest, wordt in de metaalmassa door de geïnduceerde stroomen warmte. ontwikkeld.
c. In elken geleider, van welken vorm ook, die in een magnetisch
veld wordt bewogen, worden inductiestroomen opgewekt, tengevolge
waarvan de beweging wordt tegengehouden. Een snel ronddraaiend stuk
koper kan, wanneer men in de omringende ruimte een sterk magnetisch
veld teweeg brengt, bijna plotseling tot stilstand worden gebracht. Houdt
men zulk een lichaam in beweging, dan moet men een arbèid verrichtén,
.maar door de ind.uctiestroomen wordt dan ook het metaal verhit.
§ 589. Beweging van een magneet onder den invloed van een wen•
telende metaalmassa of van een stuk metaal onder den invloed. van
een draaiend magnetisch veld. a. Een horizontale ronde koperen schijf
-wordt om een verticale door zljn middelpun t gaande as rondgedraaid.
Dicht boven de schijf is een magneet zoo opgehangen, dat hij eveneens in
'(Jen horizontaal vlak kan wentelen. De schijf ondervindt nu, wegens de
<>pgewekte inductiestroomen, van den magneet krachten die zich tegen.
zijn beweging verzetten,. maar uit de wet der gelijkheid van werking
en terugwerking volgt dat hij van zijn kant den magneet meesleept.
b. Men kan deze proef ook zoo wijzigen, dat de magneet wordt rondgedraaid; en dat dan de koperen schijf wordt meegesleept. In het algemeen heeft een dergelijke werking plaats, zoodra de magneètpolen die
-een veld teweegbrengen, om een as worden rondgedraaid, en in het veld
-een stuk metaal zoo is aangebracht, dat het zich om die as kan bewegen.
Draaide men b.v. den electromagneet van Fig. 471 voortdurend rond
()m een verticale door het midden van het veld gaande as, dan zou een
metalen bol tusschen de polen om dezelfde as en wel in dezelfde richting
worden rondbewogen. In dien bol worden nl. inductiestroomen·opgewekt
en dienten'gevolge oefent hij op den electromagneet krachten uit, die zich
tegen de beweging van dezen verzetten. Omgekeerd wordt nu de bol
door den electromagneet meegesleept.
§ 590. Beweging van werktuigen door een electrischen

stroom. De eigenschap van. de electromagneten, orn snel den
magnetischen toestand aan te nemen of te verliezen, maakt het
mogelijk, door middel van een electrischen stroom bewegingerr
1Joort te brengen.
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a. Men kan het anker van een electromagneet aan het
eene uiteinde van een veerkrachtige metaalreep bevestigen,
die met het andere uiteinde is vastgeklemd, zoodat het zich
in den evenwichtsstand op kleinen afstand van de pool of de
polen bevindt. Laat men dan een stroom in de windingen toe,
dan wordt het anker aangetrokken, om terug te springen,
zoodra de stroom wordt verbroken. De metaalreep kan worden
vervangen door een hefboom die op een of andere wijze van
den magneet wordt teruggetrokken.
b. In Fig. 478 is A D de electromagneet, C het aan de
motaalreep p bevestigde anker, en 8 een metaalstift die,
als de veer p zich in den
Fig. 478.
evenwichtsstand bevindt,
daarmee in aanraking is.
Worden nu de in de figuur
aangeduide verbindingen
gemaakt, dan zal, zoolang
8 en p elkaar aanraken, de
stroom door de windingen
D gaan. C wordt dan aangetrokken, maar dit verbreekt den stroom, en p springt terug;
daardoor wordt de stroom opnieuw gesloten, en zoo gaat C
aanhoudend heen en weer.
c. Op een dergelijke wijze kan een stemvork in trilling worden gehouden. Tusschen de beenen wordt een electramagneet geplaatst, waarvan de
eene pool naar het eene been en de tweede naar het andere been is gekeerd. Gaat de stroom door de windingen, dan worden de beenen iets
naar binnen getrokken en men maakt hiervan gebruik om den stroom
te verbreken. Daartoe laat men dezen ook door de stemvork zelf gaan
van den steel tot aan het uiteinde van een der beenen, en van hier door
een platinastift in een kwik bakje, dat met de verdere stroomgeleiding is
verbonden; men richt het zoo in, dat door de bovengenoemde beweging
de platinadraad uit het kwik wordt getrokken.
§ 591. Werktuig fan Gramme. Om krachtige electrische

stroomen voort te brengen wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van de inductiewerkingen in toestellen die b.v.
door een stoomwerktuig worden bewogen. Wij vermelden van
deze machines vooreerst die, welke een ~troom aanhoudend
L. II.

34
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in· dezelfde richting (gelijkstroom) geven. Deze werktuigen zijn
naar het type van de door GRAMME uitgevonden machine gebouwd ; zij kunnen niet alleen door beweging een electrischen

stroom voortbrengen, maar ook omgekeerd in beweging w01·den
gebracht, wanneer men er van buiten af een stroom doorheen
leidt. Zij kunnen dus ook dienen om een stroom mechanischen
arbeid te laten verrichten (electrom otoren).
Het werktuig van GRAMME is in Fig. 479 schematisch voorgesteld. Een ijzeren ring kan om een lijn door het middelpunt
M, loodrecht op het vlak van de t eekening, draaien. H\j is
omwikkeld met een in zichzelf terugkeerenden geleiddraad,
waarvan steeds twee tegenover elkaar staande punten in aanraking zijn met de vaste electroden A en 0. Links en rechts
van den ring ziet men de polen N en Z van een stilstaanden
permanenten magneet, of liever
Fig. 4ï 9.
stukken week ijzer (poolschoe·
nen) die met de polen verbonden
zijn. Men noemt dezen magneet
den veldmagneet en den draaibaren ring het anker. Dit wordt
door de poolschoenen op zoo
korten afstand omvat, dat de
magnetische kring bijna gesloten
is. De inductielijnen loopen van
N naar Z voor de eene helft
door het bovenste en voor de
andere helft door het benedenste
gedeelte van den ring.
a. Wij onderstellen vooreerst dat van buiten af een stroom
bij A wordt toe- en bij C wordt afgevoerd. Deze stroom splitst
zich in het eerste punt in twee deelen, die de windingen van
de rechter en de linker helft van den ring doorloopen, en zich
bij C weer vereenigen. In de figuur is voor vier windingen,
bij a, b, c, d, door kleine· pijltjes de ri~hting van den stroom
aangegeven. Men ziet nu dat deze richting bij a en c bij die
van de inductielijnen past, en er, wat de windingen b en d
betreft, niet bij past. De eerste twee windingen worden dus
gedreven naar een plaats waar er meer inductielijnen door-
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heen loopen en de laatste twee naar een plaats waar er
minder van die lijnen doorheen gaan. Houdt men nu in het
Dog dat het aantal inductielijnen die door een winding gaan,
het grootst is wanneer deze bij A of 0 staat, en het kleinst
wanneer hij zich bij P of Q bevindt, dan zal het duidelijk zijn
-dat op de vier windingen krachten werken, waardoor z~j in
-de richting van de groote pijlen worden voortgedreven.
Wat van een van de windingen a, b, c, d gezegd werd gaat
Dok door voor de andere die zich op hetzelfde vierde deel
A P, P 0, 0 Q, Q A van den ring bevinden, en zoo werkb op
-dezen laatsten een koppel dat hem in de richting van de
·
groote pijlen ronddraait.
vVij merken op dat de wijze waarop de ring wordt bewogen, eenige
-overeenkomst vertoont met die, waarop in den galvanometer van DEPREZ
-n'ARSONVAL de ijzeren cilinder, als hij met het klosje kon meedraaien,
·een afwijking zou krijgen. Dat nu echter een beweging ontstaat, die
voortdurend in dezelfde richting voortgaat, is hieraan te danken, dat op
het oogenblik waarop een winding het punt A of het punt C passeert,
de stroom in die winding wordt omgekeerd.

b. Het is nu ook gemakkelijk in te zien dat men door den

ring te draaien een electrischen stroom kan opwekken, die in
Ben sluitdraad tusschen A en C voortdurend in dezelfde richting loopt. Stel dat de beweging van den ring tegengesteld
is aan de groote p~jlen in onze figuur. Dan neemt het aantal
inductielijnen dat door de windingen a/ en c gaat, af, en het
aantal dat door b en d loopt, toe. In de eerste windingen is
Br dus een electrische werking in een richting die past bij
-die der inductielijnen, in b en cl daarentegen een werking die
niet bij de richting van deze l\jnen past. De opgewekte stroomen hebben dus de richtingen van de kleine pijlen; zoowel
in de rechter als in de linker helft van de draadwindingen
wordt de electriciteit voortdurend van A naar C gedreven .
.Zijn deze polen niet met elkaar verbonden, dan krijgen zij
Ben potentiaalverschil, zoo groot dat het met de genoemde
Blectrische werkingen evenwicht maakt, en dat men als de
maat voor de electromotorische kracht van het werktuig(§ 566)
kan beschouwen. Wordt een sluitdraad aangebracht, dan ontstaat daarin een stroom, waarvan men de sterkte op dezelfde
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wijze als bij een galvanisch element uit de electromotorische
kracht, in verband met den in- en uitwendigen weerstand,
door de wet van ÜHM kan berekenen.
c. Dat de beide werkingen van de machine van GRAMME op.
de wijze die door de wet van LENZ en den regel van § 568
bepaald wordt, met elkaar samenhangen, behoeft nauwelijks
meer gezegd te worden. Men kan gemakkelijk waarnemen dat
het meer moeite kost den ring rond te draaien, wanneer er
een sluitdraad is, en dus een stroom kan ontstaan, dan wanneer dit niet het geval is. Ook kan men een proef waarbij de
ring door een van buiten komenden stroom wordt doorloopen,
zoo inrichten, dat een platinadraad die in de keten is opgenomen, gloeit zoolang de ring wordt vastgehouden maar donker
wordt wanneer men hem loslaat, zoodat hij zich onder den
invloed van den stroom in beweging kan stellen.
d. Wij hebben boven steeds de aandacht gevestigd op de inductielijnen
die het gevolg zijn van de aanwezigheid der magneetpolen N en Z. Een
magnetisch veld wordt nu echter ook door den stroom in de windingen
teweeggebracht en daardoor wordt de loop van de inductielijnen iets
ingewikkelder: Wij kunnen daarover hier niet in bijzonderheden treden
en vermelden alleen in verband hiermee dat men voor een gunstige
werking van de machine de electroden A en C niet op 90° afstand van
de polen N en Z moet plaatsen; zij moeten van dezen stand uit iets verschoven worden.
e. Zooals reeds gezegd werd, geeft Fig. 479 een schematische voorstelling. In werkelijkheid slepen geen electroden tegen
Fig. 480.
de draadwindingen zelf. Deze winding~n, die vrij
talrijk zijn en met eene isoleerende laag zijn bedekt~
vormen een aantal afzonderlijke klossen, die alle den
ring tot kern hebben. Vast aan den ring is verdere een cilinder verbonden, waarvan de as met de
draaiingsas M samenvalt en waarvan Fig. 480 een
doorsnede voorstelt. Aan zijn oppervlak is hij voorzien van een aantal ingelegde metaalreepen, in de
richting van de beschrijvende lijnen loopende en door
de tusschenruimten c, c, c van elkaar geïsoleerd. Het
getal van deze reepen komt overeen met dat van de op den ring geplaatste klossen, en elk der reepen is met het uiteinde van den draad
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van een der klossen en het begin van den daarop volgenden klos verbonden. Zoo zijn werkelijk door tusschenkomst der metaalreepen van P
alle windingen achter elkaar verbonden en met deze reepen komen nu
de tegenover elkaar staande electroden a en b (bundels koperdraad of
koolblokjes) in aanraking.
§ 592. Dynamo-electrische werktuigen en electrische motoren. Om de in de vorige § beschreven werkingen op grooter

schaal voort te brengen, bedient men zich van werktuigen
waarin de ring zich tusschen de polen N en Z van een electramagneet bevindt. Wil men het werktuig als motor hezigen,
dan kan een zelfde stroom door de windingen van dezen electramagneet en door die van den ring geleid worden. Maar
()Ok als men een inductiestroom wil verkrijgen behoeft men
geen afzonderlijken stroom door de windingen van den electramagneet te doen gaan; het is voldoende, de draadverbindingen
zoo te maken, dat de in de windingen van den ring opgewekte inductiestroom ook door die van den electramagneet
loopt. Deze laatste heeft nl., wanneer hij eens gemagnetiseerd
is geweest, een zeker magnetisme behouden, en nu doet zich
een merkwaardig verschijnsel voor. Onder den invloed van de
eerst zwakke polen N en Z ontstaat bij wenteling van den
ring een zwakke inductiestroom, maar deze versterkt - als
hij in geschikte richting rondom den electramagneet loopt de polen. Een sterkere inductiestroom is er het gevolg van,
die opnieuw de polen krachtiger maakt, en zoo wordt weldra
een sterke stroom verkregen.
Werktuigen waarbij stroomen worden voortgebracht door
de beweging van draadklossen (met ijzeren kernen) ten opzichte
van permanente magneten, heeten magneto-electrische werktuigen; de toestellen waarbij de permanente magneten door electramagneten zijn vervangen, dynamo-electrische werktlkigen of
dynamo's.
Men onderscheidt de dynamo's in serie-dynamo's, waarbij de windingen van den veldmagneet en die van het anieer achter elkaar zijn verbonden, en shunt-dynamo's, waarin zij naast elkaar zijn geschakeld 1).
Bij de laatste gaat de in de windingen van het anker opgewekte stroom
1) Een nevensluiting wordt in het Engelsch een shunt genoemd.
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voor een deel door die van den electromagneet, voor een ander deei
door de leiding die met de dynamo is verbonden. Als de weerstand in
deze leiding toeneemt, gaat een grooter deel van den stroom door de
windingen van den electromagneet, en wordt de werking dus versterkt.
Bij een serie-dynamo daarentegen neemt in dit geval de werking af. Een
constante spanning tusschen de klemmen waaraan de leiding is verbonden (klemspanning), waL ook de weerstand in deze leiding moge zijn,
krijgt men bij een compound-dynamo. Bij deze heeft de electromagneet.
twee stellen windingen, waarvan heteene als bij de shunt-dynamo naast
de leiding, het andere daarachter is geschakeld.
Shunt-dynamo's gebruikt men bij voorkeur als in de leiding een tegengestelde electramotorische kracht werkzaam is, b.v. bij het laden van
accumulatoren. Zoodra namelijk door een of andere oorzaak de electramotorische kracht van de dynamo beneden die van de leiding mocht
dalen, zou bij een serie-dynamo de stroom in den electramagneet omkeeren, en de machine dus "ompolen", bij een shunt-dynamo echter niet.
De werking van een dynamo kan men in watts berekenen (verg.§ 533)
door de in volts uitgedrukte spanning tusschen de polen met de in ampères
uitgedrukte stroomsterkte te vermenigvuldigen. Men heeft machines
vervaardigd van eenige duizenden kilowatts.
vVat de electrische motoren betreft herinneren wij er aan dat wanneer
zulk een werktuig in beweging is, de stroom door een inductiewerking
verzwakt wordt. Zal hij nu, ondanks die verzwakking, een voldoende
sterkte behouden, dan zou hij, als de weerstand steeds dezelfde was, allicht
bij het in beweging brengen van den motor te sterk zijn. Men vermijdt dit
bezwaar door een aanloopwee}·stand, die bij het aanzetten van den motor
wordt ingevoegd en als het werktuig draait weer wordt uitgeschakeld.

ZEVENrriENDE HOOFDSTUK.

ELECTRISCHE TRILLINGEN. VOORTPLANTING VAN ELEC1'ROMAGNETISCHE
EVEN WIGHTSVERSTORINGEN.

§ 593. Wisselstroomen. ·wanneer een winding of een draadklos (zie
b.v. Fig. 455) in een magnetisch veld voortdurend in dezelfde richting
wordt rondgedraaid, of een magneet (Fig. 481) zulk een wentelende beweging heeft, dat hij beurtelings met de noord- en de zuidpool tegenover
een draadklos komt te staan, worF ig. 48 1..
den de windingen afwisselend in de
eene en de andere richting door
inductielijnen doorloopen. Dientengevolge is er een electrische werking,
die onophoudelijk van richting wisselt, en ontstaat er, als de uiteinden
van den klos door een sluitdraad zijn
verbonden, een stroom waarmee dit
eveneens het geval is, en dien men daarom een wisselstroom noemt.
Ten behoeve van de electrische verlichting en van het overbrengen
van arbeidsvermogen worden naar dit beginsel wisselstroomen op groote
schaal voortgebracht. Van de daarvoor gebezigde werktuigen (wisselstroommachines), die b.v. door een stoommachine in beweging worden gebracht, kan men een denkbeeld krijgen door zich twee ringen voor te stellen, die in hetzelfde verticale vlak liggen, zoodat de een den ander omringt.
Elke ring draagt een zeker aantal draadklossen, en wel beide evenveel,
zoo dat de assen van de klossen volgens stralen gericht zijn. De klossen
van eiken ring staan op gelijke afstanden van elkaar en de naar binnen
gekeerde polen van de buitenste rij klossen liggen op een cirkel die
maar weinig grooter is dan de cirkel waarop de naar buiten gekeerde
einden der binnenste klossen liggen. Terwijl nu de buitenste ring vast-
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staat, wordt de binnenste om een as die door zijn middelpunt loodrecht
op zijn vlak gaat, rondgedraaid, zoodat zijn klossen op korten afstand langs
die van den buitensten ring strijken. Ten einde de werking te versterken
zijn ijzeren kernen en verdere geschiktgeplaatste ijzermassa's aangebracht.
De binnenste klossen worden nu alle door een stroom van standvastige
richting doorloopen, die door een hulp-dynamo wordt voortgebracht, en
wel zoo dat men, in den kring rondgaande, aan de naar buiten gekeerde
einden beurtelings een noord- en een zuidpool vindt. (Het aantal klossen
van den.ring moet dus even zijn). Het is duidelijk dat dan eenklosvan
den buitensten ring in telkens wisselende richting door inductielijnen
wordt doorloopen. Er worden dus in zulk een klos wisselstroomen opgewekt, en men heeft riu al de buitenste klossen zoo achter elkaar en met
twee vaste polen P en Q verbonden, dat de electrische werkingen in de
verschille_nde klossen met elkaar samenwerken, om heteene oogenblik de
electriciteit van P naar Q en het andere van Q naar P te drijven. Zoo ontstaat tusschen de polen een onophoudelijk wisselend potentiaalverschil en
wordt een sluitdraad tusschen de polen door een wisselstroom doorloopen.
Men ziet gemakkelijk in dat wanneer n het aantal wentelingen van
den binnensten ring per seconde, en a het aantal klossen van elken ring
is, de stroom per seconde } n a maal de eene en evenveel maal de andere
richting heeft. Men noemt het getal na het wisselgetal of de frequentie.
Een wisselgetal 100 komt dikwijls voor.
Wij merken nog op dat men bij eiken wisselstroom de wijze waarop de
stroom in den loop van den tijd in richting en sterkte verandert, graphisch
kan voorstellen. Men stelt daartoe den tijd door de abscissen en de stroomsterkte door de ordinaten voor, terwijl men de richting van den stroom
aangeeft door de ordinaten naar de eene of de andere zijde te trekken.
De verkregen lijn is in het algemeen een golflijn en' in bijzonder eenvoudige gevallen, b.v. wanneer een draadklos met standvastige snelheid
in een homogeen magnetisch veld wordt rondgedraaid, een sinusoïde.
§ 594. Spanning en stroomsterkte. Transformatoren voor wissel·
st.roomen. Bij elke wisselstJ·oommachine is het van belang welke spanning tusschen de polen kan w01·den teweeggebracht (klemspanning) en
welke stroomsterkte in een sluitdraad kan ontstaan. Beide grootheden
hangen, behalve van andere voor de hand liggende omstandigheden, o.a.
van het aantal windingen van de geïnduceerde draadklossen af. Is op
eiken klos een groot aantal windingen van dun draad aangebracht, dan is
het aantal inductielijnen dat dezetezamen omvatten, grooterdan wanneer
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er weinig windingen van een dikken draad zijn. Ook de electrische werking in elken klos en de spanning die tusschen de polen ontstaan kan,
is dus grooter. Daar echter de lange draden een grooteren weerstand
hebben dan de korte, is het zeer goed mogelijk dat, wanneer men met
de eerste werkt, de stroom zelfs zwakker is dan in het andere geval en
dat men dus wel is waar hoogel' gespannen maar tevens zwakkere wisselstroomen verkrijgt.
Wij zullen op het onderscheid tusschen wisselstroomen vanhoogeen
lage spanning later nog terugkomen, en vermelden nu alleen dat men,
als men een stroom van de eene soort heeft, met behulp van ee'n transformator (§ 585) stroomen van de andere soort kan krijgen.
Stel nl. dat de primaire draad van den transformator, die nu ringvormig is (§ 585), betrekkelijk kort en dik, de secundaire draad daarentegen
lang en dun is, zoodat het aantal windingen van dezen laatsten zeer
groot is. Dan is ook het aantal inductielijnen dat, nu in de eeneen dan
in de andere richting, door deze windingen omvat wordt, zeer aanzienlijk.
De electrische werking in den secundairendraad kan dientengevolge zeer
groot worden, veel grooter zelfs dan de electrische werking waardoor de
primaire stroom is voortgebracht. Tusschen de uiteinden van den secundairen draad, de polen van den transformator, kan een veel grootere
spanning ontstaan dan tusschen de polen van de wisselstroommachine
die den primairen stroom heeft geleverd. Intusschen wordt dan tevens,
zooals ons nog later zal blijken, wegens den grooten weerstand van den
secundairen draad de daarin opgewekte stroom zwakker dan de primaire
stroom. Wij kunnen hier nog bijvoegen dat nu ook de sluitdraad die de
polen van den transformator verbindt, een grooten weerstand kan heb hen,
zonder dat dit veel invloed op de stroomsterkte heeft. Natuurlijk is zulk
een groote weerstand noodig als na het aanbrengen van den draad het
zooeven genoemde potentiaalverschil tusschen de polen voor een groot
deel zal blijven bestaan.
Terwijl op de gezegde wijze met behulp van een laaggespannen wisselstroom va~ groote sterkte een hooggespannen stroom van kleine sterkte
wordt verkregen, is ook het omgekeerde mogelijk. Daartoe moet het aantal
windingen van den primairen draad groot en dat van den secundairen
draad klein zijn.
Wij moeten ook nog vermelden waarom de kern van den transformator niet uit een massief stuk ijzer bestaat, maar uit een aantal platen is
samengesteld. Daar het aantal inductielijnen in de kern onophoudelijk
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wisselt, zouden daarin, wanneer hij massief was, inductiestroomen worden
opgewekt, die in kringen rondloopen (verg. § 585). Daardoor zou in de
kern een hoeveelheid warmte worden ontwikkeld en hieraan zou een
zeker deel van het arbeidsvermogen van den primairen stroom verspild
worden, wat noodzakelijk tengevolge moet hebben dat de secundaire
stroom zwakker wordt. Bestaat de kern uit platen zonder goed geleidend
verband, dan kunnen de bedoelde stroomen (stroomen van FoucAULT)
niet ontstaan.
§ 595. Phaseverschil tusschen den primairen en den secundairen
stroom. Het verdient de aandacht dat de wisselstl·oomen die men met een
transformator verkrijgt, niet dezelfde phase hebben als de primaire
st1·oom, d.w.z. dat zij niet op hetzelfde oogenblik als deze hun grootste
intensiteit in een bepaalde richting hebben.
Om dit in te zien verbeelden wij ons voor een oogenblik een punt dat
langs een rechte, stel een verticale lijn, ter weerszijden van een evenwiehtsstand 0 heen en weer gaat. Naar boven en naar beneden gerichte
uitwijkingen, of, zooals wij zeggen zullen, positieve en negatieve uitwijkingen, wisselen dan onophoudelijk met elkaar af; evenzoo positieve,
d. w. z. naar boven gerichte, en negatieve snelheden. Bestond nu de
grootste positieve snelheid tegelijk met de grootste positieve uitwijking,
dan zouden wij kunnen zeggen dat de snelheid dezelfde phase als de
uitwijking heeft. In werkelijkheid is dit niet het geval. Het punt heeft
de grootste positieve snelheid wanneer het naar boven door den evenwiehtsstand heengaat, en dan duurt het nog l trillingstijd voor de grootste
uitwijking bereikt is. De snelheid is dus de uitwijking +, trillingstijd in
phase vóór.
Wanneer s de uitwijking van het punt uit den evenwichtsstand voorstelt, kan men voor de snelheid schrijven~~. Hieruit blijkt, en dit geldt
in het algemeen, dat

tuss~_;hen

een periodiek veranderlijke grootheid s

~~

daarvan het zooeven aangege,ven phase-

en de vetanderingssnelheid

verschil bestaat.
Terwijl nu de primaire stroom in den transformator wisselt, verandert
ook het door dezen stroom teweeggebrachte aantal inductielijnen en wel
met dezelfde phase, maar dan is de veranderingssnelheid van dit aantal
den primaü·en stroom +,trillingstijd vóór. Daar nu de electrische werking
in den secundairen draad door de afname per tijdseenheid van het aantal
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inductielijnen bepaald wordt, is deze electrische werking trillingstijd
bij den primairen stroom achter, en hetzelfde zou van den secundairen
stroom gelden, wanneer deze steeds zonder phaseverschil de wisselende
electrische werking volgde, die door de veranderingen van den primairen
stroom wordt teweeggebracht. In werkelijkheid wordt de zaak iets ingewikkelder door de zelfinductie van de secundaire windingen, waarop bij
de bovenstaande redeneeringen niet gelet werd. Tengevolge daarvan
blijft de secundaire stroom meer dan l trillingstijd bij den primairen
stroom achter.
Wanneer wij de sterkte van denprimairenen den secundairen stroom doot•
i 1 en i 2 voorstellen, waarbij wij voor beide dezelfde richting als de positieve
kiezen, en verde1' den coëfficient van wederkeerige inductie door M, den
coëfficient van zelfinductie der secundaire windingen door L, t'Jl den weerstand
in de secundaire keten doo1· r, dan is

dit)

i2 -__ i_
c~I~+L
1'
•
dt
dt

. .

.

.

.

.

.

.

(1)

Is nu
.
11

2od

=acosT'

waarin T den trillingstijrl voorstelt, dan kan aan de vergelijking voldaan
worden door
i2 = b cos 2 7r (

~ - cp),

als de constanten b en cp geschikte waarden hebben. Men heeft nl. (§ 40, c)
cl i 1
2 1r a . 2 1r t
dt=---y;-sin--y;-,

di.,
d t-

27rb. 2 (t
= - rSlll 7r
T-

en, als men deze waarden in ('I) substitueert,
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)

)

21raM. 21rt 21rbL.
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of, als men
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stelt,
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2 7r C/J
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. 2
)
7r C/J
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21rbL.
+ ----:rr
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U.

Zal dit voor alle waarden van u doorgaan, dan moeten de termen met cos u
en die met sin u, ieder afzonderlijk, aan weet'skanten hetzelfde zijn. Dus
21raM .
b = -1,- sm 2 1r cp, . . . . • . . • • (2)
1'
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2 ?r b L = _ 2 ?r a ltf cos 2 ~ "'
r T
j' T
" '~"' .

. .

. .

. . (3)

waardoor b en 4> b11paald wo1·den. Telt men deze ve1·gelijkingen bij elkaar op,
na ze beide in de tweede macht verheven te hebben, dan krijgt men een
vergelijking ter bepaling van b2 en daa1·uit volgt
2?1' M
T
b=-----~a

. . . . . . . . (4)

L2
Vr2+4?r·~
T2

Zonder aan de algemeenheid te kort te doen, kunnen wij a en b positief
onderstellen. Dan blijkt uit (2) en (3) dat 2 ?r 4> een hoek in het tweede
quadrant is, wat, zooals men gemakkelijk inziet, beteekent dat i 2 meer dan

±

en

minde!~

dan

~trillingstijd

bij i 1 achterblijft. De grootte van het phase-

verschil wordt bepaald door de vergP-Iijking
1' T
tg2?r4J=- 2 ?rL' . . . . . . . . . (5)

die men krijgt als men (2) door (3) deelt.
1
1
Stelt men L = 0, dan wordt 2 ?r ijl= 2 ?1'1 ijl= 4' Het phaseverschil bedJ·aagt dan, zooals reeds gezegd werd,

±

trillingstijd.

§ 596. Draaistroom-motoren. Ten einde met behulp van wisselstroomen werktuigen in beweging te brengen heeft FERRARIS een vernuftige
toepassing gemaakt van het beginsel, dat men door samenstelling van
rechtlijnige enkelvoudige trillingen een cirkel vormige trillill'g kan krijgen.
Wij helderen dit vooreerst met een eenvoudig voorbeeld op.
Wanneer een magnetisch veld voortdurend in richting omkeert, kunnen wij op elk oogenblik van uit een vast punt 0 een vector 0 A trekken, die de magnetische kracht voorstelt. Het uiteinde A daarvan gaat
dan langs een door 0 gaande :echte lijn aan weerskanten van 0 heen
en weer. \V ij zullen aannemen dat het een enkelvoudige trilling uitvoert.
vVij kunnen ons evenzoo verbeelden dat er een tweede magnetisch Yeld
is, even snel wisselende als het eerste, en waarvoor de magnetische kracht
kan worden voorgesteld door een vector 0 B, die loodrecht op 0 A staat,
terwijl het uiteindeBeveneens een enkelvoudige trilling maakt. Bestaan
de twee magnetische velden tegelijk, dan vinden wij op elk oogenblik
de~werkelijke magnetische kracht 0 C door de vectoren 0 A en 0 B met
elkaar sa~en te stellen. Het is nu duidelijk (verg. § 319) dat wanneer
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tusschen de beide magnetische velden een phaseverschil van {- trillingstijd bestaat en de amplituden gelijk zijn, het punt C in een cirkel om
0 zal ronclioopen en dat men dus een veld heeft gekregen, dat steeds
even sterk is, maar waarvan de richting voortdurend ronddraait, evenals
men had kunnen verkrijgen met behulp van een wentelenden permanenten magneet. Plaatst men nu in dit draaiende veld een geleidend voorwerp dat zich om een as van geschikte richting kan bewegen, dan wordt
dit door het veld meegevoerd (§ 589).
Wilde men nu op deze wijze met behulp van wisselstroomen een
motor drijven, dan zou men twee wisselstroomen moeten hebben, van
dezelfde frequentie, maar die {- trillingstijd in phase verschillen. Men
zou deze stroomen door twee klossen kunnen leiden, zoo geplaatst, dat
zij in een zelfde ruimte magnetische velden in onderling loodrechte richtingen geven.
In werkelijkheid bezigt men niet twee maar drie wisselstroomen (d1'iephasenstroom), die twee aan twee } trillingstijd in phase verschillen;
de klossen waardoor zij geleid worden, hebben zoodanigen stand dat de
richtingen van de drie magnetische velden in één vlak liggen en hoeken
van 120° met elkaar maken. Bij gelijkheid van de amplituden wordt ook
nu weer een veld verkregen, waarvan de sterkte constant is, maar dat
met standvastige snelheid ronddraait.
Het in dit veld geplaatste draaibare lichaam bestaat uit geschikt gerichte, in zichzelf gesloten geleiders.
Een dergelijke toestel, waarvan wel het merkwaardigste i", dat een
lichaam in beweging wordt gebracht, zonder dat er van buiten af een
stroom doorheen wordt geleid, wordt een draaistroommotor genoemd.
Men bezigt den ietwat zonderlingen naam van "draaistroom", omdat
er met een draaiend I{lagnetisch veld wordt gewerkt.
Laat 0 X en 0 Y twee onderling lood1·e~hte coördinaatassen in een plat
vlak zijn, en laat H 1 , H2 , Ha magnetische krachten zijn, waarvan de eerste
de richting van 0 X heeft, en de andere aan wee1·skanten .-an die lijn hoeken van 120°

H 1, H 2 cos
-Ha sin

of~",.

er mee maken. Dan zijn de componenten volgens 0 X:

·i",. en Ha cos ~ ",., die volgens

0 Y: 0, H 2 sin

~ ",.

en

j- ",. Is nu

H 1 =a cos 2",.

~'

H 2 =a cos 2",.

(~-~).

Ha=a cos 2",.

(~+~).

dan heeft men voor de totale magnetische krachten volgens 0 X en 0 Y
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uit welke uitkomsten het gezegde gemakkelijk kan wo1·den afgeleid.
B\j den driephaseostroom valt nog iets belang1·ijks op te merken. Wanneer
wij alleen met den eersten stroom i 1 wilden we1·ken, zouden wij een gesloten
l\ring moeten hebben. Laat nu A1 en B 1 twee punten daarvan zijn, zoo dat
het eene deel L 1 van den kring tusschen die punten de windingen bevat,
waarin de stroom wordt voortgebracht, en evenzoo die waardoor hij geleid
wordt om het verlangde magnetische veld te geven, terwijl het andere deel
L/ de te1·ugweg is. Laat A 2 , B 2 , L 2 , L/ hetzelfde voor den tweeden stroom
i 2 eh A3 , B3 , L3 , L3' voor den derden stroom i 3 zijn. \Vanneer men nu
A 1, A 2 , A3 en evenzoo B 1, B2 , B3 met elkaar ve1·bindt, en de wegen L 1', L/, L/
.door een gemeenschappelijken terugweg vervangt, bestaat daarin een stroom
i 1 i 2 i 3 . Daar nu, als men de boven aangegeven velden zal krijgen, de
stroomen kunnen worden voorgesteld doot·

+ +
i1

= b cos 2

1r ; . ,

i 2 = b cos 2 1r

(

;

-

~

).

i 3 = b cos 2 1r

(

;,

+ ~ ).

is de som steeds 0. Men kan da:wom den gemeenscha ppelijken t erugweg geheel
achterwege laten en met de drie geleidingen L 1, L 2, L 3 volstaan.
~ 597. Telefoon. In dit instrument worden wisselstroomen doorgeluidstrillingen opgewekt en kunnen omgekeerd zulke stroomen geluidstrillingen doen ontstaan. Het kan dus dienen om geluid naar
Fig. 482.
een verwijderde plaats over te brengen.
Fig. 482 stelt in doorsnede den telefoon van GRAHAM
BELL voor. AB is een cirkelvormig ijzeren plaatje,
dat aan den rand is bevestigd, W een draadklosje,
met de as loodrecht op A B, D een magneetstaaf, die
met zijn uiteinde C door de holte van W is gestoken,
D
zoodat zijn eind vlak zich op een kleinen afstand van
A B bevindt. De inductielijnen die van den magneet
uitgaan loopen voor een deel door het plaatje (Fig.
467) en naarmate dit dichter bij C komt, worden die
lijnen meer in het midden geconcentreerd en dus in
,grooter aantal door de windingen van het klosje omvat. Brengt men nu
in de lucht boven AB geluidstrillingen voort, dan wordt ook het plaatje
in trilling gebracht, zoodat het midden ervan beurtelings tot C nadert
-en zich daarvan verwijdert. Bij afwisseling wordt dientengevolge het
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aantal inductielijnen binnen de draadwindingen vergroot en verkleind,
en dit wekt inductiestJ'oomen op, die even snel in richting wisselen
als het plaatje heen en weergaat.
Verbeelden wij ons nu dat de electroden van den telefoon door geleiddraden - waarvan er trouwens een door de aarde kan worden vervangen - met die van een tweeden dergelijken toestel zijn verbonden.
De zooeven genoemde zwakke wisselstroomen doorloopen dan ook de
windingen in den tweeden telefoon en daardoor wordt hier het magnetisme
van de kern beurtelings versterkt en verzwakt. Die kern trekt steeds
het ijzeren plaatje aan, maar doet dit nu met een kracht die periodiek
grooter en kleiner wordt. Het is begrijpelijk dat dam·doo1' het plaatje
in trilling geraakt, en wel met dezelfde snelheid als dat van den
eersten telefoon. Houdt men dus het oor op korten afstand van het
plaatje van den tweeden toestel, dan neemt men een toon waar, waarvan de hoogte overeenstemt met die van het oorspronkelijke geluid . .
Om de verrassende werking van het eenvoudige instrument, het overbrengen b.v. van de menschelijke stem, te begrijpen, moet men bedenken
dat elke, ook de kleinste, bijzonderheid in de beweging van het plaatje
van den eersten telefoon zich afspiegelt in den loop van de inductielijnen,
in de electriciteitsbeweging in de geleiddraden, in de wijzigingen die de
magneet in den tweeden toestel ondergaàt, en eindelijk in de trillingen
die hier aan het plaatje worden meegedeeld. \"lordt de beweging van het
eerste plaatje in een aantal enkelvoudige trillingen ontbonden, dan geeft
elk daarvan aanleiding tot een reeks van verschijnselen, zooals beiven
werd geschilderd; dit alles gebeurt gelijktijdig en zoo wo1·dt in den
tweeden telefoon een de1·gelijke saFig. 483.
m engestelde beweging teruggevonden als wamwee men in den eersten
begon.
§598. Mikrofoon. De telefoon dien A
wij straks den "eersten" genoemd
hebben, wordt tegenwoordig meestal
vervangen door een mikrofoon, een
toestel, waarvan Fig. 483 een der
verschillende vormen voorstelt. Men
spreekt op kleinen afstand van het mondstuk M en brengt daqrdoor
een veerkrachtig koolplaatje D, dat aan den rand bevestigd is, in trilling. Dicht achter dit plaatje bevindt zich een koolblok C, met een holte
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in het midden, aan de zijde van D, welke holte opgevuld is met koolkorrels. Door de schroef A, die door een zwart geteekende isoleerende
laag van de overige metaaldeelen is gescheiden, wordt het koolblok vastgehouden. Door deze schroef wordt nu de stroom van een batterij naar
het koolblok C geleid, en van daar door de koolkorrels en het trilplaatje
naar de andere metaaldeel en, waaraan de tweede pool van de batterij is
verbonden. De werking be1·ust hierop, dat er een des te kleinere weel'stand is, naarmate het trilplaatje D met grooter kracht tegen de koolko1'1'els wm·dt gedrukt. Men ziet gemakkelijk dat dientengevolge de
trillingen van het plaatje van periodieke wisselingen der stroomsterkte
vergezeld gaan, waardoor, als men den stroom ook door de windingen
van een verwijderden telefoon laat gaan, ook het plaatje van dezen in
trilling geraakt. Bij dit overbrengen blijken weer samengesteldetrillingen
hun karakter te behouden, althans in voldoende mate om een gesprek
mogelijk te maken.
Hebben de verbindingsdraden tusschen den mikrofoon en den telefoon
een aanzienlijke lengte, dan is hun weerstand zoo groot in vergelijking
met de weerstandsveranderingen in den mikrofoon, dat de wijzigingen
van de stroomsterkte te klein worden. Men komt aan dit bezwaar te
gemoet door een kleinen inductieklos met den mikrofoon te verbinden.
De stroom van de batterij gaat nu niet naar de "telefoonlijn", maar
alleen door den mikrofoon en den primairen draad; de door zijn veranderingen veroorzaakte en telkens van richting wisselende inductiestroomen worden naar den telefoon geleid.
§ 599. Electrische trillingen bij de ontlading van een condensator.
Tot nog toe werd alleen gesproken van de heen en weergaande beweging
van de electriciteit, die in een geleider door een steeds in richting wisselende werking van buiten werd opgewekt. Er hebben echter ook electrische trillingen plaats wanneer een geleider, nadat het electrische evenwicht daarin op een of andere wijze verstoord is, aan zich zelf wordt
overgelaten.
vVij beschouwen het geval dat de bekleedselen van een geladen Leidsche flesch door een sluitdraad worden verbonden, en nemen ter vereenvoudiging aan dat deze in he.t geheel geen weerstand heeft. Verder bedienen wij ons, om ons duidelijk uit te drukken, van het beeld der
electrische vloeistof en stellen ons voor dat wanneer deze in een draad
in beweging verkeert, ook een zekere massa in het omringende medium
in beweging is, een opvatting die meebrengt dat het electrische arbeids-
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vermogen als potentieele en het magnetische als kinetische energie
beschouwd wordt (§ § 450 en 580).
Heeft nu eerst het binnenbekleedsel een positieve lading, dan drijft
de dielectrische veerkracht in het glas de electriciteit door den draad
naar het buitenbekleedsel, en daar nu, zoo er geen weerstand is, deze
kracht alleen dient om het medium buiten den draad in beweging te
brengen, moet de snelheid van die beweging toenemen, zoolang er nog
een potentiaalverschil is, en een maximum worden op het oogenblik
waarop de flesch is ontladen. De beweging gaat dan echter voort, evenals een slinger door den evenwichtsstand heen schommelt; nieuwe ladingen van de bekleedselen, tegengesteld aan de oorspronkelijke, zijn er het
gevolg ~an, ladingen die aangroeien totdat de opnieuw, maar nu in
tegengestelde richting, opgewekte dielectrische veerkracht de beweging
van de electriciteit en daarmee die in het medium heeft tot staan gehraeht. Daarna begint· een tegengesteld gerichte stroom, die, evenals de
-eerste, langer duurt dan het oogenblik waarop de flesch ontladen is.
Kortom, er hebben heen- en weergaande electrische stroomen plaats,
gepam·d met ladingen van de bekleedselen, die telkens van teeken
wisselen, en in vele opzichten overeenkomende met de sc.hommelende
bewegingen die wij vroeger leerden kennen. Er is een onophoudelijke
overgang van electriscJ1e energie (in het glas van de flesch opeengehoopt) in magnetische (in het magnetische veld 1·ondom den sluitdraad)
en omgekeerd, en wij kunnen uit de wet van het arbeidsvermogen het
besluit trekken, dat, zoo er in het geheel geen weerstand was, de op
.elkaar volgende ladingen even groot zouden zijn, en aan het verschijnsel
nooit een eind zou komen. Het is alleen de weerstand, die de beweging
na eenigj:ln tijd uitput en het beschikbare arbeidsvermogen in warmte
doet overgaan, en zelfs vloeit, als de weerstand ren zekere grens overschrijdt, de electriciteit zoo langzaam van het eene bekleedsel naar het
andere, dat de evenwichtstoestand in het geheel niet overschreden wordt.
Dat werkelijk bij metalen verbindingsdraden de verschijnselen aan de
bovenstaande beschouwingen beantwoorden, werd het eerst door de proeven van FEDDERSEN bewezen. De ontlading moest niet alleen den metaaldraad doorloopen, maar bovendien over een kleinen afstand door de lucht
gaan en van de daarbij gevormde vonk werd door een snel ronddraaienden
hollen spiegel een reëel beeld ontworpen, dat op een voor het licht gevoelige plaat werd opgevangen, zoodat de bijzonderheden ervan in de
verkregen photógraphie konden worden bestudeerd. De vonk zelf was
LIL
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evenwijdig aan de as waarom de spiegel wentelde en door de wenteling
werd nu zijn beeld in een richting loodrecht op die as uitgerekt, een
bewijs, dat het lichtverschijnsel een merkbaren duur had. Bovendien
konden in den lichtband eenige met regelmatige afstanden op elkaar
volgende lichtmaxima onderscheiden worden en daarmee was aangetoond
dat de lichtontwikkeling periodiek was. Niet één vonk sprong in werkelijkheid over, maar een aantal vonken na elkaar, beantwoordende aan
de heen- en weergaande stroomen bij de oscilleerende ontlading.
Uit den ouderlingen afstand van de lichtmaxim in verband met den
afstand tusschen het beeld en den spiegel, en de omwenteling;:;snelheid
van dezen laatsten, kon worden afgeleid hoe snel de heen- en weergaande
stroomen elkaar opvolgden, hoe groot dus de schommeltijd van de electrische trillingen was. De aldus rloor FEnDERSEN en door latere onderzoekers verkregen uitkomsten zijn in overeenstemming met hetgeen uit
de theorie kan worden afgeleid. Wij kunnen daarover niet uitweiden en
vermelden alleen dat de schommeltijd bij de proeven van FEDDERSEN
eenige honderdduizendsten of millioensten van een seconde bedroeg; van
daar de noodzakelijkheid om den spiegel snel, soms 100 maal in de
seconde, rond te draaien.

a,

Wanneer men van den weerstand van den sluitdmad afziet, kan men den
schommeltijd van de beRebouwde electrische trillingen gemakkelijk berekenen.
Zij in electrostatische maat (§ § 442 en 448) C de capaciteit van den condensator, c het aantal electrostatische eenheden die in een electromagnetische
eenheid van electriciteitshoeveelheid begrepen zijn(§ 508), en L de coëfficient
van zelfinductie van den sluitdraad. Laat verder op zeker oogenblik ede lading
van het eene bekleedsel, in electromagnetische eenheden uitgedrukt, zijn, en i,
eveneens in electromagnetische eenheden, de sterkte van den stroom, positiet
gerekend als hij naar dat bekleedsel toe is gericht. Dan is
.

.de

t=n·
zooals aanstonds volgt uit de overweging dat de hoeveelheid electriciteit die
in den tijd d t naar het genoemde bekleedsel stroomt, door de kan worden
voorgesteld.
Het magnetische arbeidsvermogen bedraagt nu (§ 581)

cd e)•

i_L "2=i_L
. . . . . (6)
2 t
2
dt '
het e,lectrische (§ 447), daat• in t>lectrostatische maat de lading c een dus het.
potentiaalverschil ~ e is,
c2

2 C e2 • • • • • • • • • • • (7)
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en de schommeltijd T kan nu worden afgeleid uit de voorwaarde dat de som
van (5) 'en (7) constant blijft Dit geeft (verg. § 187, c)

T= 2 '~~" VLG.
c

De trillingstijd is dus des te grooter naarmate de capaciteit C of de coëfficient van zelfinductie L grootei- is.
Ziehier eenige uitkomsten van FEDDERSEN, die dit bevestigen. Bij de ontlading eener batterij van 10 flesscben door een draad van 25 m lengte was
de schommelduur 0,000004 sec; hij klom tot 0,000009 sec als een draad van
115 m lengte werd gebezigd. Aan den anderen kant was de schommeltijd bij
de ontlading door· eenzelfden draad 0,000045 sec, als 16 flessch en, en 0,000016
sec, als 2 flesschen werden gebezigd.
Latere onderzoekers hebben, ook wat de absolute grootte van den trillingstijd betreft, een bevredigende overeenstemming tusschen de theorie en de
waarnemingen aangetoond .

.§600. Proeven van Hertz. De bovenstaande bescl)ouwingen zijn even
goed van toepassing op een condensator met lucht tusschen de bekleedseJen als op een Leidsche flesch. Wanneer dus (Fig. 484, a) een metaaldraad aan de uiteinden van platen P en Q is voorzien, en zoo is gebogen dat deze op korten afstand evenwijdig aan elkàar staan, kunnen er
electrische trillingen in plaats hebben. Het verschijnsel is ook nog mogelijk - al wordt de schommeltijd veranderd -als men (Fig. 484, ben c)
Fig. 484.

c
p

D

Q

de platen van elkaar verwijdert, zoodat de draad gestrekt wordt ; heenen weergaande stroomen kunnen bestaan in eiken draad die twee conductoren verbindt. Zelfs is het niet noodig dat men juist met een draad
tusschen twee geleiders werkt; in het algemeen kunnen in elke metaalmassa electrische bewegingen plaats hebben, waarbij het metaal aan
de uiteinden beurtelings positief en negatief geladen wordt.
Belangrijke onderzoekingen over electrische trillingen heeft men aan
HERTZ te danken. Om het verschijnsel voort te brengen bediende hij
zich o.a. van een geleider (den vibrator) die uit twee platen P en Q
(Fig. 485) met de naar elkaar toegekeerde, in bollen eindigende staven
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A en B bestond; de bollen C en .D bevinden zich op kleinen afstand
van elkaar. Worden nu A en B met de uiteinden van den secundairen
draad van een krachtigen inductieklos verbonden, dan wordt, telkens
als de prim~ire stroom in dezen verbroken wordt1 plotseling de eene
plaat positief en de andere negatief
Fig. 485.
geladen. Wel dra ontstaat tusschen
C en D een vonk, waarin nu verder
de stroom van den inductor overgaat. Terwijl die vonk bestaat, en
dus de lucht tnssèhen de knoppen
geleidend is, hebben in den vibrator, die nu als één geleider beschouwd
kan worden, eenige heen- en weergangen van de electriciteit plaats.
In het omringende veld wisselen nu ook de electrische en de magnetische kracht voortdurend van richting, en het was er HERTZ vooral
om te doen, deze wisselingen a~n te toonen. Daartoe maakte hij gebruik
van een toestelletje, bestaande uit een cirkelvormig gebogen koperdraad
C (Fig. 486), waardoor twee kleine op zeer kleinen afstand van elkaar
staande metaalbolletjes a en b zijn verbonden. Bedenkt men dat deze
laat::te met de bekleedselen van een condensator
Fig. 4811.
vergeleken kunnen worden, en C met den sluitdraad
(l
ó
daarvan, dan is het duidelijk dat in dezen geleider
electrische trillingen met een bepaalde periode kunnen plaats hebben. Is deze door geschikte keus van
de afmetingen zoo geregeld, dat hij met de periode
der wisselingen in het veld rondom den vibrator
overeenstemt, dan kan de electriciteit in C met die
wisselingen meetrillen. Daarbij kunnen, wegens de bij elke schommeling
toenemende amplitudo, de ladingen van a en b zoo groot worden, dat
een, zij het dan ook zwak vonkje tusschen deze hollen overspringt. HERTZ
kon nu den toestand in het veld rondom den vibrator onderzoeken door
up het al of niet ontstaan of de grootere of kleinere sterkte van dit
vonkje bij verschillende standen van den geleider a C b te letten. Men
kan dezen een electromagnetischen resonatm· noemen.
§ 601. Electrische werking langs een willekeurige 1\jn. Met het oog
op hetgeen wij verder te bespreken hebben, is het wenschelijk, thans
aan eenige vroegere beschouwingen eenige uitbreiding te geven.
a; Stellen wij ons een stelsel van lichamen voor, waarin geheel willekeurige electramagnetische verschijnselen plaats hebben, en verbeelden
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wij ons in een of ander punt, hetzij in een dielectricum of in een geleider liggende, een eenheid electriciteit geplaatst. Daarop zal op een bepaald oogenblik, wegens de aanwezige ladingen en stroomen, of, zooals
wij ook kunnen zeggen, wegens het daarbij behoorende veld, een kracht
van bepaalde richting en grootte werken. Deze noemen wij de electrische
kracht (verg. § § 440, 451, 531 en 566).
vVij kunnen verder de aandar:ht vestigen op een of andere lijn L,
die op willekeurige wijze door de beschouwde lichamen heen van een
punt P naar een punt Q loopt, en op dergelijke wijze als wij het in
§ 566 voor den daar gekozen weg deden, de electrische werking langs
dien weg opmaken. Wij verkrijgen die, wanneer wij de lijn L in oneindig kleine stukken verrl.eelen, de lengte l van elk daarvan met de ontbondene F der electrische kracht volgens de richting waarin dat stuk
doorloopen wordt, vermenigvuldigen en de algebraïsche som nemen van
al de zoo verkregen producten. De uitkomst, die wij, voorstellen door
L (Fl),
PQ

kan ook worden opgevat als de arbeid dien de electrische liracht verricht, wanneer een eenheid electriciteit de lijn L van P naar Q doorloopt. De bedoeling is hierbij dat onder F de genoemde component van
de electrische kracht verstaan wordt, zooals die in de beginpunten der
verschillende elementen op een en hetzelfde oogenblik is. De som heeft
dus ook op een bepaald oogenblik betrekking.
c. Loopt de lijn L langs de as van een van P naar Q gaanden geleiddraad, dan wordt de bovenstaande som de electrische werking langs
dien draad. Wij onderstellen nu dat in dezen een stroom bestaat, die op
het beschouwde oogenblik de sterkte i heeft, waarbij wij de richting van
P naar Q voor de positieve kiezen. Werken op de electriciteit in den
draad geen andere dan de genoemde electrische krachten, dan geldt
voor elk element l vergelijking (11) van § 566 en vindt men door uptelling, wanneer r de weerstand van den draad van P tot Q is,
i 1· = L (F l) .
. (8)
PQ

d. Het geval kan zich voordoen dat op de electriciteit in den draad ook .

nog behalve de bovengenoemde electrische krachten een electromotorische
kracht E werkt, di!! wij positief rekenen, als bij van P naar Qgerkht is.
In dit geval (verg. het slot van § 566) moet men bovenstaande formule
vervangen door
i r=E+L (Fl) .
. . . . . (9)
PQ
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Hierin kunnen zoowel E als i, en ook de laatste term waarden hebben,
die van oogenblik tot oogenblik veranderen.
e. Men komt tot een belangrijke stelling wanneer de lijn L, waarvan
boven onder b sprake was, gesloten is. De beschouwing der inductiestroomen heeft ons (§ 573) tot den regel geleid, dat de electrische werking langs een gesloten geleidenden kring gelijk is aan de vermindering
per tijdseenheid van het aantal door dien kring omvatte magnetische
i,nductielijnen. Nader onderzoek heeft nu doen zien dat dit kan worden
uitgebreid tot elke gesloten lijn die op willekeurige wijze door de beschouwde geleidende of niet-geleidende lichamen heen loopt. Steeds is de
electrische werking langs zulk een lijn gelijk aan de verminderin g
per tijdseenheid van het aantal inductielijnen die hij omsluit, een
stelling die met de in § 572 besprokene geacht kan worden, den grondslag der tegenwoordige electriciteitstheorie uit te maken.
f. Wij hebben in Hoofdst. XIV, toen wij ons van de theorie der electrische vloeistof bedienden, eerst het begrip potentiaal en daarna dat
van electrische kracht ingevoerd. Bij de behandeling der inductieverschijnselen leerden wij vervolgens gevallen kennen, waarin de electrische
krachten niet met potentiaalverschillen samenhangen(§ 566). Thans kan
daaraan worden. toegevoegd dat in de algemeene electriciteitsleer, die
onafhankelijk van de voorstelling van een electrische vloeistofkan worden ontwikkeld (verg. § 451 ), het begrip van electrische kracht op den
voorgrond wordt gesteld, en daaruit, als er aanleiding toe is, dat van
potentiaal wordt afgeleid, en wel zoo dat het potentiaalverschil Vp- Vq
tusschen twee punten P en Q gemeten wordt door den arbeid van de
electrische kracht als een eenheid electriciteit van P naar Q gaat, m.a.w.
door de eler,trische werking langs een van P naar Q getrokken lijn.
Intusschen moet hierbij een opmerking worden gemaakt. Passen wij
de boven onder e vermelde stelling op een electrostatisch stelsél toe,
waarin in het geheel geen magnetische inductie bestaat, of op een stelsel
met standvastige electris~he stroomen en onveranderlijk gemagnetiseerde
lichamen, waarin de magnetische inductie niet verandert, dan komt men
tot het besluit dat de electrische werking langs elke gesloten lijn 0 is.
Daaruit volgt dat de electrisr.he werking voor twee verschillende wegen
L 1 en L 2 die beide van een zelfde beginpunt P naar eenzelfde eindpunt
Q leiden, dezelfde waarde moet hebben; immers, gaat men langs~ heen
en langs L 2 terug, dan doorloopt men een gesloten kring, en de electrische werking daarlangs kán alleen dan 0 zijn, wanneer zij voor den
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heen- en den terugweg gelijke waarden met het tegengestelde teeken
aann~emt. Onder de genoemde omstandigheden behoeft men dus bij de
definitie van het potentiaalverschil Vp - Vq niet vast te stellen langs
welke lijn men van P naar Q wil gaan.
Anders is het wanneer men met een veranderlijk magnetisch veld
te doen heeft. Dan is de electrische werking voor een gesloten kring in
het algemeen niet 0, en voor één weg tusschen twee punten P en Q in
het algemeen anders dan voor een anderen weg. Onder deze omstandigheden moet men Of in het geheel niet van potentialen spreken, Of wel
bij de definitie van het verschil Vp - Vq een bepaalden weg van P
naar Q kiezen.
Intusschen kan men toch altijd een weg ~ door een anderen L 2 vervangen zoodra de uit beide samengestelde kring geen noemenswaardig
aantal inductielijnen omvat, een omstandigheid die ons veelal eenige,
al is het dan geen geheele vrijheid in de keus van den. weg laat.
Bij een wisselstroommachine b.v. is het magnetische veld vrijwel
beperkt tot de draadklossen en mag men van de inductielijnen in de
luchtruimte tusschen en rondom de polen wel afzien. Men kan nu als
maat voo1· het potentiaalverschil of de spanning de electrische werking
langs een door de lucht van de eene naar de andere pool gaande lijn
nemen. Zoolang deze lijn maar geheel in de ruimte ligt, waar zoo goed
als geen magnetisch veld bestaat, kan zij willekeurig gekozen worden.
Voor ~en lijn tusschen de polen die in een deel van haar loop de windingen van een klos met een stroom erin volgde, zou de electrische
werking een geheel andere waarde hebben.
§ 602. Arbeid van een wisselstroommachine op een geleiding. Zij
A DB (Fig. 487) een geleiding waarvan de uiteinden A en B met de
polen van een wisselstroommachine
Fig. 487.
zijn verbonden en laat de pijl de
positieve richting aangeven. Wij
D
zullen aannemen dat op een bepaald oogenblik de stroom in alle
doorsneden van den draad dezelfde
sterkte i heeft; dit zal het geval
zijn warmeer de geleiding niet al te lang is.
Wat nu den arbeid betreft, dien de wisselstroommachine op de geleiding AD B doet, deze zal klaarblijkelijk dezelfde zijn voor elk werktuig,
mits het maar in AD B denzelfden toestand teweegbrengt; daarom
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mogen wij bij de volgende berekening een denkbeeldig hulpmiddel voor
het opwekken der stroomen onderstellen.
Wij zullen aannemen dat de wisselstroommachine bestaat in een geleiddraad BK A, die dè punten A en B verbindt (men stelle zich dien
draad in Fig. 487 aan de linkerzijde voor), en een klos Kbevat, terwijl
er een wisselende electromotorische kracht E in werkt. Wij onderstellen
dat alleen in den klos een merkbaar magnetisch veld voorkomt, en nemen
nu als maat voor het potentiaal verschil of de spanning tusschen de punten
A en B de electrische werking langs een of andere lijn C die wij in
het dielectricum van A naar B trekken. Dat potentiaalverschil duiden.
wij met E, den coëfficient van zelfinductie van den klos K met L en
den weerstand van BK Ä met r aan, terwijl wij als positieve richting
voor de electromotorische kracht E dezelfde nemen als voor den stroom
i, nl. de richting BK A. Wij mt!rken al vast op dat, zooals weldra zal
blijken. tusschen de spanning E en den stroom i, terwijl zij beide wisselen,
een phasevergchil bestaan kan.
Daar het aantal inductielijnen dat door den gesloten kring A CBKA
omvat wordt, Li is(§ 581), heeft men, door de stelling van § 601, e
op dien kring toe te passen,
di
~ (Fl)
~ (Fl)=-L dt'
ACB

+

BKA

•

Voor den eersten term kunnen wij hier volgens het gezegde schrijven
E, en voor den tweeden term volgens formule (9) ir-E. Derhalve

E+ir-E= -Ldi
d t'
of, wanneer wij met i d t l'ermenigvuldigen en de termen anders rangschikken,
Eid t= i2rdt+ Di di +Eid.t.
Daar hier Ei d t den arbeid van de electromotorische kracht voorstelt
(§ 532), i2 r d t de in BK A ontwikkelde warmte, en L i d i de verandering van het magnetische arbeidsvermog~n } L i2 in den klos K (§ 581 ),
moet de laatste term den arbeid aangeven, die door de wisselstroommachine op de geleiding A DB gedaan wordt. Deze wordt dus gevonden
door het potentiaalverschil E te vermenigvuldigen met de hoeveelheid
electriciteit i d t, die door een doorsnede van den draad gevloeid is.
Uit de uitkomst
Eidt
kan men nu· den arbeid voor een willekeurig tijdsverloop, b.v. een volle
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periode, berekenen door de uitdrukking op elk oneindig klein tijdsdeel
töe te passen en vervolgens de verkregen waarden op te tellen.
Stemmen de stroom en het potentiaalverschil in phase met elkaar
overeen, en hebben dus i en E steeds hetzelfde teeken, dan is de beschoÜwde arbeid voortdurend positief. Daar echter i enE onophoudelijk
van waarde veranderen, is de arbeid in achtereenvolgende.gelijke tijdselementen d t niet even groot; de grootste waarde is Em imd t wanneer
E". de grootste waarde (amplitudo) van E en i.,. die van i is.
Men kan bewijzen dat men den arbeid voor een volle periode en dus
ook voor een willekeurig aantal perioden juist kan berekenen, door
voor elk tijdselement de helft van de uitdrukkin~ Em im d t in rekening
te brengen; men mag dus voor den arbeid per tijdseenheid stellen
. . . . . (10)
W =! Em i.,
'
Wij merken hierbij op dat wanneer voor het voortbrengen der wisselstroomen een bepaald arbeidsvermogen beschikbaaar is, de arbeid (10)
ook niet boven een zekere grens kan komen. Richt men het dus zoo in
dat Em zeer groot wordt, dan zal im noodzakelijk klein worden en omgekeerd. M.a.w., hooggespannen wisselstroomen moeten tevens zwak
en sterke wisselstroomen tevens laaggespannen zijn.
Wanneer er tusschen het potentiaalverschil en den stroom een phaseverschil is, hebben gedurende een korter of langer deel van den tijdE
en i tegengestelde teekens. De arbeid wordt dan kleiner dan de iitdruk~
king (10). Is het phaseverschil juist { t1·illingstijd, dan is de arbeid
vOU'r een volle periode 0.
Fig. 488 kan dit laatste ophelderen. Daarin is de volgetrokken sinusoïde
de graphische voorstelling van de veranderingen van het potentiaalFig. 488.

verschil en evenzoo de gestippelde sinusoïde die van den stroom. In de
kwart perioden die door de stukken a b, b c, c d, enz. worden voorgesteld, hebben, zooals men .ziet, E en i afwisselend hetzelfde en het tegengestelde teeken, zoodat. de arbeid beurtelings positief en negatief is. Ook
kan men gemakkelijk aantoonen dat b.v. de negatieve arbeid gedurende
.de aan a voorafgaande kwart periode even groot is als de positieve
arheid in den tijd die door a b wordt aangegeven. Dit volgt hieruit dat,
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wanneer p q en r s ordinaten van de eene sinusoïde met dezelfde grootte
en hetzelfde teeken zijn, de daarbij behoorende ordinaten p u en r v van
de andere kromme lijn eveneens gelijk zijn, maar het tegengestelde-teeken
hebben.
Stel dat het potentiaalve•·schil bepaa(d WOl'dt door de vergelijking
E

= Em COS 2 Tt
11"

-en de stroom door
i= im

COS

2 11"

(

~

-Ijl )•

2oodat Ijl het phaseverschil aangeeft. Dan is de arbeid in een tijdselement
Ei d t = Em im ( cos2 21r ~ cos 2 1r Ijl

+ cos 21r ~ sin 21r ~sin 21r Ijl) d t.

(11)

-en het komt nu, wanneer wij den arbeid gedurende een volle periode zoeken,
op de gemiddelde waarde van de gl'ootheid tusschen haakjes gedurende den tijd
T aan. In dien tijd groeit de hoek 21r

~met 21r aan en daar in zulk een

interval in dezelfde mate tegengestelde als gelijke teekeus van den cosinus en
den sinus voorkomen, heeft

d~ grootheid cos 21r ~ sin 21r ~

in dezelfde mate

negatieve als positieve waarden. De gemiddelde waarde van die grootheid is
dus 0. Wat cos2 2 ",.

·~ bett·eft, kunnen wij opmerken dat de gemiddelde waarde

daarvan over een volle periode even g1·oot is als die van sin2 2 1r

~· en dus

gelijk is aan de helft van de som der twee uitdrukkingen, die steeds 1 is. De
gemiddelde waarde van ~ 11) bedraagt dus tEm im cos 2 or q:, • d t en wij mogen, als wij ons daa1·toe bepalen, voor den arbeid per tijdseenheid stellen
i Em im cos 2 1r q:,. Dit gaat in (10) over voor <P = 0 en is 0 als q:, = 1 is.

§ 603. Geleider zonder zelfinductie. Het geval van gelijkheid van
phasen doet zich voor wanneer de draad A DB van Fig. 487 geen
merkbare zelfinductie heeft. Dan is nl., wanneer r zijn weerstand is, steeds

i=~·

(12)

De stroom volgt dus juist de phaseveranderingen van het potentiaalverschil. Aan den positieven arbeid die nu door de wisselstroommachine op
den geleider gedaan wordt, beantwoordt de in dezen ontwikkelde warmte.
Wij kunnen de afleiding van vergelijking (12) op de volgende wijze
inkleeden. Wanneer wij zeggen dat er in den sluitdraad geen zelfinductie
is, wil dit zeggen dat van het veranderlijke magnetische veld binnen
den kring AD B CA wordt afgezien. en dat dus de electrische werking
langs dezen kring 0 is. Wij kunnen dit ook uitdrukken door te zeggen
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dat langs dé twee wegen die van A naar B leidén, nl. A D B en A C B,
de electrische werking dezelfde is. De werking kan dus ook voor den
weg AD B door E worden voorgesteld, en men "\lindt nu de formule
(12) door vergelijking (8) van § 601, c op den geleider AD B toe te
passen.
Wij zullen nu het geval beschouwen, dat de wisselstroomen naar een
verwijderde plaats worden voortgeleid, om daar voor een of ander doel,
verlichting of het in beweging brengen van een werktuig, te dienen.
In Fig. 489 stellen A A ' en BB' de draden voor, die voor het heenen terugleiden van den stroom dienen; de uiteinden A en B zijn met
de polen van de wisselstroommachine, en de uiteinden A' en B' met de

A

'

I

c·

-

Fig. 489.
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toestellen waardoor de wisselstroomen geleid moeten worden, verbonden.
Evenals wij nu van A naar B een lijn A C B door het dielectricum getrokken hebben, en de electrische werking daarlangs door E hebben
voorgesteld, k\lnnen wij ook een lijn A' C' B' van A' na3r B ' trekken,
en de electrische werking daarlangs door E ' aanduiden. Wij kunnen deze
htatste grootheid ook het potentiaalverschil tusschen A' en B' noemen.
Terwijl

Eidt

. (13)

de arbeid is, die in den tijd d t door de wisselstroommachine op de
geleiding gedaan wordt., is op dezelfde wijze
. (14).
E'idt
de arbeid die door deze laatste gedaan wordt op de toestellen waarmee
A' en B ' zijn verbonden. Uit de wet van het behoud van arbeidsvermogen
volgt aanstonds dat de laatste arbeid kleiner moet zijn dan de eerste;
het verschil moet beantwoorden aan de warmte die in de verbindingsdraden ontwikkeld wordt en waaraan een deel van het arbeidsvermogen
van de wisselstroommachine wordt verspild.
Om dit te bevestigen stellen wij door E 1 de electrische werking langs
den draad A A' en door E2 die langs den draad B ' B voor, waarbij wij
de door de pijlen aangegeven richtingen voor de positieve nemen. Is
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verder ;•1 de weerst and _van den eersten en r2 die van den tweede
n draad,
dan heeft men
i 1·1 =Et, i ;•2 = E2
en _dus ook, wanne er men den gezamenlijken weerst and door
;• voorstelt,

ir= E1 + E2.

Hierui t volgt voor de warmt eontwi kkelin g in de twee draden
gedure nde
den tijd d t

+

i 2 ·1• d t = (E1 E2) i d t.
Verder is, daar langs den geheelen kring A A' B' BA de
electrische
werkin g 0 is,

E1 +E'+ E2 -E= 0,
zoodat men voor de ontwikkelde warmt e ook kan schrijven
(E -E')i dt,
wat werkelijk het verschil van (13) en (14) is.
Het is natuur lijk van belang dat niet een tp groot gedeelte
van het
arbeidsvermogen aan warmt eontwi kkelin g in de verbindingsd
raden verloren gaat. Stel dat verlangd wordt, dat het verlies het nde gedeel
te van
den arbeid zal zijn, die door de wisselstroommachine geleve
rd wordt.
Dan moet men hebben

en dus

.

1 E•
n

11'=-

Daar deze betrek king op elk oogenblik moet gelden, mag
men ook
schrijven
. . .

. . . .

. (15)

Wij stellen ons nu verder voor dat de door vergelijking (10)
gegeven
arbeid van de wisselstr'.lommachine een bepaalde waarde heeft.
Dan volgt
uit formule (15) voor den weerst and

Em 9

r=2n

w·

Hierui t blijkt dat de weerst and des te kleiner moet zijn, naarm
ate men
het arbeidsvermogen door wisselstroomen van lagere spanni
ng wil overbrengen. Om nu bij het overbrengen op groote afstand en
het gebrui k
van ?.eer. dikke en kostbare koperen geleiders te ontgaa n en
met kabels
van matige doorsnede te kunne n volstaan, is het noodig E".
zeer groot,
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b.v. vele duizenden volts te kiezen. Vandaar de noodzakelijkheid om de
door de wisselstroommachiue geleverde stroomen eerst, voor zij in de
lijn worden gebracht, door een transformator in stroomen van hooge
spanning om te zetten. Worden op de verwijderde plaats stroomen van
lage spanning vereischt, dan kan men deze uit de aankomende stroomen
verkrijgen door opnieuw een transformator te gebruiken (§ 594).
§ 604. Geleiding met zelfinductie. De verschijnselen worden zeer veranderd~ wanneer in de geleiding A DB van Fig. 487 een klos met zelfinductie is opgenomen. Dan is nl., wanneer L de gewone beteekenis
heeft, de electrische werking langs den kring AD B CA niet meer O, maar
di
-Ldt"

Daar de electrische werking langs den weg B CA de waarde - E heeft,
moet die langs den weg AD B

:E-L di

dt

bedragen. De stroom in den draad wordt dus nu bepaald door
.

tr =E-L

di

(16)

d t,

uit welke vergelijking vooreerst blijkt dat de sterkte van den stroom nu
niet alleen van den weerstand, maar ook van den coëfficient van zelfinductie afhangt, en ten tweede dat de stroom niet meer in phase met
het potentiaal verschil E overeenstemt. Om dit laatste in te zien behoeft
men slechts te bedenken dat de beide termen i r en L

~

!

bij hun wtsse-

lingen t trillingstijd in phase verschillen (§ 595), en dat dus ook E niet
met een van die termen in phase kan overeenstemmen.
Bijzonder eenvoudig wordt de zaak wanneer men van den weerstand
geheel mag afzien. Dan gaat nl. de vergelijking over m
di

Ldt = E,.

. (17)

zoodat er gelijkheid Yan phase bestaat tussehen het potentiaalverschil E
en de veranderingssnelheid

~:: van

den stroom. Daar, zooals wij weten

~} trillingstijd in
phase achter is, komen wij tot het besluit dat hij ook { trillingstijd bij
de wisselingen van het potentiaalverschil achter blijft.
Hier doet zich juist een geval voor, waarin de arheid dien de wissel-

(§ 595), de stroom zelf bij die Yeranderingssnelheid
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stroommachine op den geleider doet, voor een volle periode berekend,
0
is. Dit is ook begrijpelijk, daar er nu geen warmte wordt ontwikkeld
;
wij hebben alleen met het magnetische arbeidsvermogen binnen den klos,
dat beurtelings ontstaat en weer verdwijnt, te doen. Gedurende een kwart
periode doet de wisselstroommachine een positieven arbeid op de geleidin
g
en deze dient om het magnetische arbeidsvermogen binnen den klos
te
doen ontstaan. Aan den negatieven arbeid van de machine geduren
de
de andere kwart periode beil.ntwoordt het verdwijnen van dat arbeidsvermogen.
In het nu onderstelde geval, dat men van den weerstand mag afzien,
kan men ook gemakkelijk aangeven hoe sterk de wisselstroomen zijn,
die door een potentiaalverschil van geg~ven amplitudo worden opgewe
kt.
Is b.v. gegeven
. . (18)
waarin a deze amplitudo en T de periode voorstelt, dan wordt, zooals
men gemakkelijk uit het in § 40, c gezegde kan vinden, aan vergelijking (17) voldaan door
.
aT . 2 t
t = 2 ?r L sm 7r T.
Dat er "} trillingstijd phaseverschil is, worrit in deze formule uitgedrukt doordat er niet een cosinus, maar een sinus in voorkomt. Verder
ziet men dàt, zooals te verwachten was, de amplitudo van den stroom
des te kleiner is, naarmate er een grootere zelfinductie bestaat.
Wanne er men den weerstand niet mag verwaarloozen, worden de
verschijnselen ingewikkelder. Ook dan wijkt de pha$e van den $troom
van die van het potentiaalveJ'$Chil af, maar het -verschil is minder
dan -1- trilling stijd. Er wordt dan nu ook gedurende een volle periode
rloor de wisselstroommachine een positieve arbeid op de geleiding gedaan,
waaraan natuurlijk weer de warmteontwikkeling beantwoordt.

Wannee r het potentiaalverschil door ve,·gelijking (18) is gegeven,
wordt,
zooals men vindt door een berekening die veel gelijkt op de in §
595 voorkomende, aan (16) voldaan door
i= b cos 211' (

~- 4l).

als
b=

en

V

a
411'2L2

r2+~
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is. Men neme hierin voor de wortelgrootheid de positieve waarde en voor 2 1r 4een hoek in het ee1·ste positieve quadrant.

Wanneer het trillende punt dat ons in ~ 595 tot voorbeeld diende,
over· een bepaalden afstand moet heen en weer gaan, zal de snelheid van
de beweging natuurlijk des te grooter zijn, naarmate de trillingstijd korter is. Op dezelfde wijze heeft bij een wisselstroom van bepaalde amplitudo de veranderingssnelheid, die

door~! wordt voorgesteld, des te groo-

ter waarde, naarmate de periode korter en dus het aantal wisselingen
grooter is. Men ziet op deze wijze dat het bij een gegeven geleiding van
de frequentie der stroomen zal afhangen, welken invloed de laatste term
in het tweede lid van (16) in vergelijking met den term i r heeft.
Hebben de stroomwisselingen zeer langzaam plaats, dan kan men den
laatsten term weglaten, zoodat dan de electriciteitsbeweging op dezelfde
wijze door het potentiaalverschil bepaald wordt als in het geval van een
on veranderlijken stroom. Wordt echter de frequentie al grooteren grooter,
dan treedt de zelfinductie hoe langer hoe meer op den voorgrond, en men
kan altijd de frequentie zoo groot laten worden, dat de weerstand, in vergelijking met de zelfinductie, geen noemenswaardigen invlo~d meer heeft.
Op deze wijze wordt het begrijpelijk dat b.v. eenzelfde draadklos die,
in ·een keten met standV<istigen stroom ingeschakeld, den stroom maar
weinig verzwakt, een veel grootere verzwakking teweegbrengt, als hij in
een keten met wisselstroom wordt opgenomen.
Ook kan men gemakkelijk inzien wat er gebeurt, wanneer een stroom
zich tusschen twee takken van een geleiding kan verdeelen. Een standvastige stroom of een wisselstroom van lage frequentie splitst zich dan
in twee deelen die omgekeerd evenredig met den weerstand der takken
zijn. Daarentegen wordt de verdeeling van een snel wisselenden stroom
hoofdzakelijk door de zell1nductie van de takken bepaald, zoodat in den
tak met de kleinste zelfinductie de sterkste stroom ontstaat. Men kan dit
gemakkelijk begrijpen als men zich voorstelt dat de grootte van de zelfinductie met de grootte van de massa samenhangt, die in het magnetische
veld rondom den gele~der in beweging moet worden gebracht (§ 582).
Wanneer van de beide zooeven genoemde takken de een zoo is, dat
daarin geen stroom kan loopen zonder dat een aanmerkelijke massa in
beweging geraakt, is het duidelijk dat snelle wisselstroomen, nauwelijks tijd hebbende om die massa in beweging te brengen, vooral den
anderen weg zullen volgen.
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De zelfinductie doet overigens zijn invloed gevoelen, niet alleen bij
snel wisselende stroomen, maar evenzoo bij plotselinge electriciteitsbewegingen. Wordt b.v. in een vertakte geleiding de electriciteit door
. €en plotseliogen stoot in beweging gebracht, dan wordt de verdeeling
van den stroom in het eerste oogenblik, onafhankelijk van de weerstanden, door de zelfinductie bepaald; de stroom vermijdt een weg van
groote zelfinductie, omdat hij de groote massa die op dion weg in het
spel is, niet zoo aanstonds in beweging kan brengen.
De volgende proefkan dit bevestigen. De metaalbollen van een vonkenmikrometer worden op een kleinen afstand van elkaar geplaatst, b.v.
1 mm, en door een koperdraad van een paar meter lengte en b.v.1 mm
dikte, die tot een spiraal is gewikkeld, vereenigd. Verbindt men nu
bovendien den eenen bol met het buitenbekleedsel van een geladen
Leidsche flesch en doet m:en een geleider die met den anderen bol is
verbonden, tot den knop van de flesch naderen, dan gaat de ontlading
vergezeld van een vonk tusschen de bollen van den vonkenmikrometer.
De plotselinge stroom kan nl. twee wegen volgen, den eenen door de
dunne luchtlaag tusschen de bollen, den anderen door de spiraal van
koperdraad. Maar op den laatsten weg heeft hij een groote massa. in
beweging te brengen en de daarvoor vereischte electrische kracht is zoo
groot, dat de stroom voor een groot deel den weg· door de lucht kiest.
Natuurlijk zou een rustig voortloopende stroom van langen duur niet
door de lucht, maar door den koperdraad gaan, en men kan ook den
ontladingsstroom van een Leidsche flesch tot dit laatste dwingen, als
men tusschen een dêr bekleedselen en den vonkenmikrometer een nat
koord inlascht. De groote weerstand daarvan vertraagt den stroom zoo,
dat deze den tijd heeft, het medium nabij de'n metaaldraad in beweging
te brengen.
Men zal nu ook inzien, waartoe bij de in § 506 vermelde proef het
bevochtigde koord dient. Laat men dit achterwege, dan is er gevaar dat
de stroom, in plaats van den galvanometerdraad te doorloopen, in een
vonk van de eene winding op de andere overspringt.
Het moet ook ongetwijfeld aan de zelfinductie worden toegeschreven,
dat bij een bliksemslag de ontlading door de lucht heen van den afleider
op een naburig metaal kan overslaan.
§ 605. Yoortplanting van electrische evenwichtsvers toringen. Tot
nog toe werd ondersteld dat de geleiding waarin de wisselstroomen loopen,
zoo kort is, dat in zijn volle uitgestrektheid de stroom dezelfde sterkte
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heeft. Wij zullen ons nu een zeer lange geleiding voorstellen, en nagaan
op welke wijze een electrische evenwichtsverstoring, aan heteene einde
daarvan teweeggebracht, langlil de geleiding voortgaat.
Tot opheldering kunnen wij daarbij van het vroeger besproken geval
van de polsgolf gebruik maken (§ 325, d). Wanneer in de. huis van
Fig. 263 aan de linkerzijde eenig water w-ordt geperst, ontstaat eerst
een uitzetting van de buis bij 'p; vervolgens, terwijl de buiswand zich.
hier weer samentrekt, een uitzetting bij q, enz. Iets dergelijks heeft
plaats wanneer aan het eerre einde van een lange lijn een zekere hoeveelheid electriciteit in den draad wordt gedreven. Dan ontstaat eerst
een lading van het oppervlak van den draad nabij dat einde, maàr deze
heeft ten gevolge dat nu· ook de electriciteit iets verder op wordt voortgedreven; zoodat de lading op de plaats waar hij eerst was verdwijnt en
er iets vèrder van het uiteinde een nieuwe lading ontstaat. Zoo kan zich
een ladingstoestand over de lijn voortplanten, en het zal aanstonds
duidelijk zijn dat dit zoowel met een positieve als met een negatieve
lading kan gebeuren.
Daar met de lading van het oppervlak van den geleider een dielectrische verplaatsing in het omringende medium samenhangt, is het de
<\ielectrische veerkracht; die de electriciteit telkens weer verder drijft,
evenals de kracht die in de straks beschouwde buis de eene waterlaag
na de andere opstuwt, in de elasticiteit van den buiswand gezocht moet
worden. Met de potentieele energie van den uitgezetten buiswand komt
nu het electrische arb0idsvermogen van het veld rondom het geladen
deel overeen.
Bij een beschouwing van de polsgolf komt ook de massa in aanmerking, die in beweging moet worden gebracht, en het arbeidsvermogen .
van beweging dat deze daarbij krijgt. In het geval dat wij nu bespreken,
is het de electriciteit, die in bewegjng geraakt, en is het daarbij behoQrende arbeidsvermogen de energie van het magnetische veld. Het is dus
begrijpelijk dat, wanneer men naar de voortplantingssnelheid vraagt, ook
dit magnetische veld en de terugwerking daarvan op den geleider, m.a.w.
de zelfinductie in aanmerking komt.
Verder zal ook de weerstand in de lijn een grooteren of kleineren ·
invloed hebben en wel zullen daardoor de evenwichtsverstoringen worden
gedempt, evenals de polsgolf door wrijving wordt uitgeput:
Bij de voortplanting langs een geleiding moeten wij eindelijk niet uit
het oog verliezen, dat er altijd een geleider is, waardoor de stroomen
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naar het punt van uitgang terugkeeren, en dat de geleider wtens oppervlak geladen wordt, altijd als het eene bekleedsel van een cQndensatork.an worden be~houwd (§ 455).
Om een eenvoudig geval voor oogen te hebben, zullen wij aannemen
dat de lijn uit twee geleiders bestaat, die steeds in dezelfde richting,
evenwijdig aan elkaar over grooten afstand voortloopen. De beginpunten
van deze .twee geleiders, die wij door A en B zullen aanduiden, kunnen
met de polen van een wisselstroommachine verbonden zijn, of wel erwordt op eenige andere wijze aan het eene van deze uiteinden electriciteit toegevoerd en tegelijkertijd aan het andere evenveel onttrokken.
Nauwkeuriger gezegd, wij stellen ons voor dat men door toe- en afvoer van
electriciteit aan de uiteinden A en B in de draden wisselstroomen brengt,
die in deze punten steeds tegeng~stelde richting hebben. Men kan aantoonen dat dan ook op elke andere plaats in de lijn steeds gelijke en
tegengestelde electriciteitsbewegingen in de twee geleiders bestaan.
Brengt men op een willekeurige plaats een vlak loodrecht op de lijn aan,
dan bestaan in de doorsneden A' en B' daarvan met de geleiders op elk
oogenblik gelijke en tegengestelde stroomen. De electrische trillingen in
A' en B' zullen nu in phase min of meer achter zijn bij die in A en B
en een kleinere amplitudo dan deze hebben; het eerste is het geval
omdat de voortplanting van A, B naar A', B' eenigen tijd vereisebt en
het laatste is het gevolg van den we~rstand in A A' en BB'.
Wat de doorsneden van de gel~iders betreft, deze kunnen zeer verschillende vormen hebben. De lijn kan b.v. bestaan uit twee evenwijdig
aan elkaar gespannen draden, of uit een draad, omringd door een geleidende buis van cirkelvormige doorsnede, of ook uit twee zeer lange,
evenwijdig aan elkaar geplaatste platte reepen, waarvan wij ter vereenvoudiging zullen aannemen dat de breedte aanmerkelijk grooter is dan
hun afstand. Tot opheldering van deze verschillende gevallen kan Fig. 490,
Fi g. 490.

B

d
a, b, c dienen; het vlak van de teekening lS daarbij loodrecht op de lijn
gedacht. In werkelijkheid bestaat veelal de lijn uit een enkelen horizon-
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taal gespannen draad en de aarde als terugweg; dan heeft men dus zoo
iets als in Fig. 490, d is voorgesteld. Aan het geval b beantwoordt ook
een onderzeesche kabel; de draad is hier door een niet geleidend omhulsel van het zeewater, dat de rol van den geleider B speelt, gescheiden.
In al de genoemde gevallen kunnen wij zeggen dat de twee geleiders
te za men .een condensator vormen. 'Vordt op de straks gezegde wijze op
zeker oogenblik electriciteit in het uiteinde A van den eersten geleider
gedreven en aan het uiteinde B van den tweeden onttrokken, dan is
het eerste gevolg, dat de deelen van de geleiders nabij deze uiteinden,
evenals de platen van een condensator, een positieve en een negatieve
lading krijgen. Tusschen die deel en is er dan een electrisch veld, waarin
de verplaatsingslijnen een loop hebben zooals die in Fig. 490 door de
volgetrokken lijnen is voorgesteld.
Dat nu deze ladingen van de geleiders een oogenblik later iets verder
op de lijn gevonden worden, dus zich voortdurend daarlangs verschuiven,
behoeft wel geen opheldering meer. Wij wijzen er alleen nog op dat het
bovengenoemde electrische veld zich mee verschuift, zoodat men ook van
een voortplanting van een evenwichtsverstoring in het dielectricum
tusschen de geleiders kan spreken.
Wij kunnen een ladingstoestand, zooals zooeven ondersteld werd,
waarbij de geleider A een positieve en B een negatieve lading heeft,
.een positieven ladingstoestand noemen en het woord negatief gebruiken
oui. een tegengestelden toestand aan te duiden, zooals men heeft wanneer
A negatief en B positief geladen wordt.
Heeft nu aan elk van de uiteinden A en B voortdurend bij afwisseling·
toe- en afvoer van electriciteit plaats, dan ontstaat een reeks van beurtelings positie~e en negatieve ladingstoestanden, die zich achter elimar
langs de lijn voortplanten. Daarbij heeft men in elk en geleider ~lectrische
trillingen in de richting van de lengte, en op een bepaalde plaats in het
dielectricum een wisselend electrisch veld. ln de doorsnede die in Fig.
490 is aangegeven, en eveneens in elke andere, zullen een dielectrische
verplaatsing in . de richting van de pijltjes en een tegengestelde met
elkaar afwisselen; de electriciteit gaat in elk punt langs de daardoor
loopende verplaatsingslijn heen en wPer.
Men ziet hoe deze electrische hillingen in het dielectricum loodrecht
op de voortplantingsrichting staan.
Wij behoeven er wel niet over uit te weiden, dat er bij ae voortplanting van deze trillin~en in elk geval een bepaalde golflengte bestaat, die
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met de voortplantingssnelheid en den trillingstijd samenhangt op de wijze
die wij in § 328 leerden kennen. Wij zullen onderstellen dat deze golflengte zeer groot is in vergelijking met den afstand van de twee geleiders waaruit de lijn bestaat. Dan zal, in vergelijking met dien afstand,
de ladingstoestand slechts langzaam langs de lijn veranderen en mag
men nog formules toepassen, zooals die in Hoofdstuk XIV voor een condensator werden opgesteld, die over zijn geheele uitgestrektheid op
dezelfde w\jze geladen is.
Sn\jdt men in gedachte de 1\jn door met twee vlakken die op een
afstand l van elkaar staan, dan is het uitgesneden gedeelte een condensator, waarvan de capaciteit evenredig met lis. Wij kunnen dus voor
die capaciteit schr\jven Cl. Hierin is C een coëfficient die van den onderJingen stand en de afmetingen der doorsneden A en B (Fig. 490)
afhangt, en dien wij de capaciteit per lengte-eenheid kunnen noemen.
Met r zullen wij den gezamenlijken weerstand van de twee geleiders
per lengte-eenheid aanduiden, zoodat r l de som van de weerstanden is
van de twee t'loor de zoo even beschouwde vlakken uit de geleiders gesneden stukken.
Voor wij bijzondere gevallen beschouwen, merken wij in het algemeen
nog op dat, terwijl boven alleen van de uiteinden A en B der geleiders
gesproken werd, ook moet worden gelet op wat er aan de andere uiteinden gebeurt, die al of niet met elkaar in geleidend verband kunnen
staan. Er hebben daar verschijnselen van terugkaatsing plaats, en de
teruggekaatste golven kunnen met de van A en B komende onder geschikte omstandigheden aanleiding geven tot staande golven. Ter vereenvoudiging zullen wij echter hiervan afzien en ons voorstellen dat de lijn
zich van A, B af tot in het oneindige uitstrekt.
§ 606. Voortplanting van zoo langzame trillingen, dat men van de
zelfinductie op de lijn mag afzien. Ook bij de vragen waarmee wij ons
nu bezighouden, hangt evenals vroeger(~ 604) de invloed der zelfinductie
van de frequentie af. Is deze klein genoeg, dan behoeft men op de zelfinductie niet te letten en wordt de wijze van voortplanting door de
capaciteit en den weerstand van de lijn bepaald. Dit is b.v. het geval
bij de gewone voortplanting van telefoonstroomen.
De theorie geeft voor de voortplantingssnelheid der trillingen onder
de nu aangenomen omstandigheden de formule

v=2c

Vr;C..

. ..

(19)
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Hierin hebben C en r de reeds aangegeven beteekenis terwijl T den
trillingstijd voorstelt en c het aantal electrostatische electricitei tseenheden,
dat in een electromagnetische electrieiteitseenheid begrepen is (§ 508).
Dit verhoudingsgetal komt in de formule voor omdat men onderstèld
heeft dat de capaciteit C in electrostatische en de weerstand r in electromagnetische maat is uitgedrukt.
Daar nu bij de voortplanting de weerstand een hoofdrol speelt, is het
begrijpelijk dat er een aanmerkelijke demping bestaat. Deze is zoo grQot
dat bij de voortplanting over een afstand van één golflengte, de amplitudo in verhouding van 1 tot e -·2.,.. afneemt. Hierin is e het grondtal
van de Neperiaansche logarithmen (2,718).
Volgens de bovenstaande formule zouden trillingen met een periode
van 0,01 seconde zich in een koperdraad van 4 mm dikte, door een
guttapercha-laag van 1 cm van een omringenden geleider gescheiden,
met een snelheid van ongeveer 80000 kilometers per seconP.e voortplanten. De !tmplitudo zou daarbij over een afstand van 100 kilometers
ongeveer 2,2 maal kleiner worden.
Dergelijke getallen gelden ook voor een ijzeren telegraafdraad van
deielfde dikte, die eenige meters boven den grond is uitgespannen. De
grootere weerstand z~m in dit geval tot een kleinere voortplantingssnelheid leiden, maar de kleinere capaciteit weegt hier tegen op.
Houdt men in het oog dat bij voortplantingssnelheden zooals de bovengenoemde, en bij 100 trillingen per seconde, de golflengte een 800-tal
kilometers bedraagt, en dat dus de phase langs de lijn zeer langzaam .
. ver-.tndert, dan is het begrijpelijk dat in menig geval van die phaseverandering mag worden afgezien en mag worden aangenomen(§ 602) dat
overal· in de lijn dezelfde stroom bestaat.
Op dergelijke wijze als de voortplanting van trillingen, kan men ook
die van plotselinge evenwichtsverstoringen (telegraphische signalen) beschouwen. Dit vraagstuk is ingewikkelder en wij vermelden alleen dat
daarbij dergelijke v.oortplantingssnelheden bestaan als de bovengenoemde,
zooals ook door waarnemingen is bevestigd.
In Fig. 491, die een overlangsche. doorsnede door de gelei-ders A A1 en BB'
voorstelt, is in de voo1·tplantingsrichting de as 0 X getrokken. Wij kunnen
de pla-ats van een loodrecht daarop staande doo1·snede m n door de coördinaat
x bepalen en den oneindig kleinen afstand van twee op elkaar vo.lgende
doorsneden m n en m'n' door ~ aanduiden.
Zij langs een willilkeurige lijn, zooals m n, die in het vlak van een loodrechte doorsnede van A A' naar BB' loopt, E de electrische werking van m
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naar n, in electromaggetische maat uitgedrukt. Wij zullen bewijzen dat een
toestand mogelijk is, waarin

(t- ~} . . .....

E=a cos 2;

(20)

is. Hierin stelt v de voortplantingssnelheid voor, terwijl de amplitudo op zoodanige wijze nàar de rechterzijde afneemt, dat hij wanneet• x met~ toeneemt,
met 1 - q ~ vermenigvuldigd wordt. Den coëfficient q en de waarde van v
zullen wij nu nadet· bepalen.
Zij, op· de door x bepaalde plaats, i de stroom in .4 .4' en dus, blijkens het
bovengezegde, ook die in BB', waat·bij als positieve richtingen de door de
Fig. 49!.
.A.

A'

m m'

------------------i·-\·-1--\--H-+---------------- ------------------------,x

o
B

-

:n'

pijlen aangegevene worden gekozen. De deelen van cte geleidet·s tusscben
m n en m'n' hebben te zamen een weerstand r ~. en men vindt, als men Óp
den kring m m'n' n dezelfde b,;schouwing toepast als in § ö03 op den -kring
A A' B' B van Fig. 489,
id=E-E', . . . . . . . . . (21)
waarbij E op de lijn m n en E' op de lijn m'n' betrekking heeft..Nu is E'- E
de ·verandering die de uitdrukking (20) ondergaat, wanneer men x met~ laat
toenemen. Die aangroeiing bestaat uit twee deelen, waarvan beteene vet·oorzaakt wordt door de verandel"ing van x onder het cosinusteeken en het andet·e
doordat a met q ~a afneemt. Het eerste deel is (§ 40, c)

(t- .!!?.)
2
.t-vx) .
q a , cos r

2 11' a~ sin 2 11'

T

Tv

en bet tweede

-

o

.~

?I' (

Substitueert men de som van deze twee waarden voor E'-E~ ·h!. fomiule ·
(21 ), dan vindt men de volgende uitdrukking voor den stroom 'op de door

x bepaalde plaats:
i= qra cos 2;

(t- ~)-~:~sin 2; (t- ~}

Da ··.r dit" van x afhangt, zal de stroom in m' een waarde i' hebben, die 'ván
de waarsJ.e i in de doorsnede m verschilt.; door een dergeliike berekening als
zooeven voor E'- E gediend heeft, vindt men
i ' - i ......::o ~
als
4.,..qa.
x) +--sm-cos- t-0 = - q2a
T
Trv
v
T
r
. 4'11'2a
T2rv2casT
is.

211'(
+

211'(t - -x) +
v

2"'(t-vx) · ' '· ... '

. (22)
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De grootheid E is de a1·beid der op de electromagnetische electriciteitseenheid werkende kracht bij een verplaatsing van die eenheid van m naar n,
d.w.z. het potentiaal verschil tusscheu men n in electromagnetische maat. Om
hie1·uit, in diezelfde maat, de lading van A A' per lengte-eenheid afte leiden,
moeten wij met de capaciteit Cm per lengte-eenheid, in electromagnetische
eenheden uitgedrukt, vermenigvuldigen. Die lading is dus Cm Een de lading
van m m':
(23)
CmE~=Cma~ cos 2;

(t- :) ......

Het is nu duidelijk dat de in zekeren oneindig kleinen tijd T plaats hebbende verandering van deze lading gelijk moet zijn aan de hoeveelheid electriciteit die in dien tijd meer door de doorsnede m dan door de doorsnede
m' stroomt, d.w.z. gelijk aan
, , (24)
(i-i')T=-Qd
V.oor de bedoelde verandering van de lading vindt men uit (23)

.

2?rCma

2T(t - -x)

-~--T~Slll-

p

11

:zood at

2?r~masin 2;

V

'

(t- ~) =Q

moet zijn.
Dit is alleen mogelijk wanneer de coëfficienten van sin 2;

(t- :) in de

beide leden van deze vergelijking overeenstemmen en wanneer de termen In
Q, die een cosinus bevatten, elkaar opheffen. l\Iet het oog op (22) besluiten
wij dus
5!?1'
2q
Cm=-enq =-p . . . . . . . . (25)

rv

v

Hieruit volgt

v= Vr;Cm'
2

Gaat men bij een geladen condensator van electromagnetbche eenheden tot
over, dan wordt het getal dat de lading voorstelt, c maal
grooter, en het getal dat het potentiaalverschil aangeeft, c maal kleiner; dit
laatste omdat men onder het potentiaalverschil nu verstaan moet den arbeid
die b\i den overgang van het eene bekleerlsel tot het ande1·e verricht wordt
door de kracht, niet op de electromagnetische, maar op de c maal kleinere
electrastatische electricitcitseenheid werkende. De capaciteit, de verhouding
tusschen lading en potentiaalverschil, wordt in electrastatische maat G2 maal
.zoo groot als in electromagnetische maat. Is nu C de capaciteit per lengteelectrostatiRch~

.eenheid in electrastatische maat, dan is dus Cm=

~ . Hierdoor gaat de voor

v gevonden formule in (19) over.
De vermindering van de amplitudo kunnen wij als volgt bepalen. Daar
oneindig klein i~, mag men stellen
1
1-q~=i+q~·

~
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Bij de voortplanting over een oneindig kleinen afstand ~ wot'dt dus de
-amplitudo 1 + q ~ maal kleiner. Over n maal dien afstand ~ wordt hij·
(1+qd)n

maa.l kleiner. Zal nu n d gelijk zijn aan de golflengte Tv, dan. wordt dit.
Tv
(1 +qd)T,

of, als men q d=E stelt., en de tweéde der vergelijkingen (25) in aaniner-:king neemt,

•1

oneindig klein is, de grootheid 0
gaat de gevonden uitdrukking over in e 2 "'

.Daar nu, als

E

+ 11.)

E

tot e = 2,718 nadert,.

§ 607. Voortplanting van zeer snelle trillingen. Wanneer de frequentie zeer groot is, mag men van den weerstand afzien en heeft de in

§ 605 beschouwde voortplanting zonder demping plaats, waarbij nu het
magnetische veld tusschen de geleiders een voorname rol speelt. In Fig.
490, a, b, c, d ziet men aan de gestippelde lijnen hoe de magnetische krachtlijnen loopen. Elk daarvan ligt in een vlak loodrecht op de lengte van de
geleiding en het is voldoende de figuur voor één dergelijk vlak te teeken en?.
daar de loop van ~e lijnen in elke doorsnede dezelfde is. Alleen gaat de
verandering van stroomrichting, die men, langs de lijn voortgaande, opmerkt, vergezeld van e.en wisseling in de richting van de magnetische
kracht. Bovendien keert in een bepaalde doorsnede de richting daarvan
onophoudelijk om. Wanneer dus op zeker oogenblik in de afgebeelde
doorsnede de magnetische kracht de cene richting heeft, dan heeft merr
daar na een halven trillingstijd de tegengestelde richting en evenzo()
heeft men op een rzelfde oogenblik in twee doorsneden die. een halve
golflengte uiteen liggen, tegengestelde magnetische velden. Men kan ook
zeggen dat het magnetische veld bij de voortplanting van de evenwiehtsverstoring .met den ladingstoestand en het electrische veld meegaat.
Voor deze snelle trillingen geeft de theorie een zeer eenvoudige uitkomst voor de voortplantingssnelheid. Deze hangt af van de dielectrische
constante s [Kl en de magneti~che permeabiliteit p. van het medium
tusschen de twee geleiders en wordt bepaald door

c
v=Vsp.
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Is het medium aether of lucht, dan is e = 1 [ K == 1] en ,u = 1, zoodat
v=c
wordt. Nu is, zooals wij zagen (§ 508), in het C. G. S.-stelsel van eenheden c = 3 X 1010 en door ditzelfde getal wordt ook de voortplantingssnèlheid van het licht voorgesteld. Wij komen dus tot de belangrijke .
gevolgtrekking dat snelle elect1·ische trillingen zich, als e?' lucht tusschen de geleiders is, met dezelfde snelheid als het licht voortplanten.
Om dén loop van de magnetische inductielijnen tusschen de beide geleiders eenigszins aan te geven, verbeelden wij ons dat (Fig. 492) een
zeer lange metaalreep, ·waarvan de lengte loodrecht op het vlak van de
teekening staat, en waarvan A C de doorsnede is, door een electrischen
stroom in de richting der lengte en gelijkFig. 492.
matig over de doorsnede verdeeld, doorC
m'*"'*"
Joopen wordt. Uit de wet van BIOT en A......,.
SA VART kan men afleiden· dat dan in een :::~::.::-:::.-_------- --:I;::::::::::.:::.~
... ------------------ ----- - M--punt L, even ver van A en C, de magne- B
D
tische kracht evenwijdig aan CA gericht
is, en wel naar links wanneer wij onderstellen dat de stroom in het.
metaal van ons af loopt. Men kan .verder aantoon en dat in alle punten
van een lijn evenwijdig aan A C en op een afstand daarvan, die klein
is in vergelijking met de breedte van de reep, een magnetische kracht.
van dezelfde richting en grootte bestaat, en dat er nog een daaraan gelijke magnetische kracht bijkomt, wanneer in een tweede metaalreep B D~
op kleinen afstand evenwijdig aan de eerste geplaatst, een gelijke en
tegengestelde stroom bestaat. Hierbij is ondersteld dat de afstand van
de geleiders klein is in vergelijking met hun breedte . .
Het zal nu duidelijk zijn dat de magnetische inductielijnen in het geval van Fig. 490, c den daar door de stippellijnen aangegeven loop hebben. Zij staan loodrecht op de electrische krachtlijnen en men moet zich
voorstellen dat zij, verder voortloopende, in zichzelfterugkeeren; zij loopen nl. in het vlak van Fig. 492 voor de eene helft cm A C en voorde andere helft om B D heen. Daarbij wordt de dichtheid van de inductielijnen . boven A C en beneden B D veel kleiner dan tusschen de twee·
geleiders, .zoodat het magnetische veld in de ruimte waar wij de lijnen
geteekend hebben, verreweg het sterkst is.
Ook de loop van de inductielijnen die wij in Fig. 490, a, b end doorstippellijnen hebben aangegeven, stemt, zooals gemakkelijk isin te zien~
met den loop overeen, dien zij zouden hebb.en, wanneer de geleiders door-
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:standvastige stroomen van gelijke sterkte maar tegengestelde richting
werden doorloopen.
§ 608. Bepaling Tan de TOort.plantlngssnelbeld. Wij zullen nu de voortplanting van de electt·ische trillingen in de ruimte tusschen de beide metaalreepen A en B van Fig. 490, c nader beschouwen. Daartoe vestigen wij onze
aandacht op de lijn door L Joodrecht op het vlak van de teekening getrokken.
Wanneet· wij ons voorstellen dat de voortplanting van ons af plaats heeft,
kan, zooals de 'figuur doet zien, gelijktijdig in een punt van die lijn de electrische kracht volgens L q naar beneden en de magnetische kracnt naar links
gericht zijn. Een halven trillingstijd later vindt men dan in hetzelfde punt
.een electrische kracht naar boven en een magnetische kt·acht naar rechts, terwijl ook op een bepaald oogenblik langs de genoemde lijn een voortdm·ende
wisseling in richting, zoowel van de electrische als van de magnetische kracht
gevonden wordt.
In de onderstelling qat wij met enkelvoudige tt·illingen te doen hebben,
is de toestand nader aangegeven in Fig. 493, waat·in ondersteld is dat de
Fig. 493.

'~
IJr-----------------------------~&~~~7._

voortplanting langs de lijn 0 X naar de rechterzijde plaats heeft. De~e lijn
komt ovet·een met de straks genoemde in Fig. 490, c doot• het punt L getrokken lijn, terwijl de richting van p q met die van L q in laatstgenoemde figuur,
en p r met de daarin uit L naar links gett·okken lijn overeenkomt.
De electrische kracht is nu in Fig. 493 overal evenwijdig aan de y-as en
verandet·t langs de x-as zoo van punt tot punt als doot• de sinusoïde L 1 in
ltet vlak X 0 Y wordt voot·gesteld. De bedoeling is nl. dat de m·dinaten van
de-ze sinusoïde, b. v. a b, a' b', p q ovet•al de richting en de gt•ootte van de
electrische kracht aangeven.
Wat de magnetische kracht betreft, deze is overal evenwijdig aan de z-as
en kan doot• een sinusoïde L 2 in het vlak X 0 Z wot·den voorgesteld. Daarbij
wordt in elk punt de magnetische kracht gevonden wanneer men de electrische kt•acht met een zeket· standvastig getal, dat wij a zullen noemen, vet·menigvuldigt. Wanneer wij ons, zooals reeds ge'Zegd werd, voorstellen dat de
voortplanting naar rechts plaats heeft, zoodat de sinusoïdesnaar die zijde verschoven worden, moeten deze lijnen zoo ten opzichte van elkaat· staan, dat
.een wenteling over een rechten hoek van de richting der electrische kracht
naar die der magnetische kracht past bij een verschuiving naar rechts.
Wij zullen nu trachten duidelijk te rnaken dat de geschetste toestand werkelijk bestaan kan; tevens zullen wij de voortplantingssnelheid v en het
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bovengenoemde vet·houdingsgetal .x bepalen. Om dit doel te bereiken nemen
wij aan dat overal het in § 572, 1 besproken verband tusschen de electriciteitsbeweging en de magnetische kracht bestaat, en verder dat voor elke
gesloten lijn de electrische werking op de in § 601 aangegeven wijze met
het aantal door de lijn omvatte magnetische inductielijnen samenhangt.
Zij weer c het getal dat aangeeft hoeveel electrostatische electriciteitseenheden ia de theoretische electromagnetische eenheid begrepen zijn, en zij
verdet' in eenig punt H de magnetische kracht enD de dielectrische verplaatsing, in electromagnetische eenheden uitgedrukt. Wij bedoelen met dit laatste
dat door een vlakte-element loodrecht op dë y-as een hoeveelheid electriciteit
verschoven is, die per vlakte-eenheid D electromagnetischeeenheden bedraagt.
·Zij bedraagt dus cD electt·ostatische eenheden, en volgens formule- (5) van
§ 441 moet de kracht die de verplaatsing teweegbrengt, per electrostatischè

eenheid~E D en dus per electro.magnetische eenhe;d ~E D zijn. Wij stellen deze
electrische kracht even als vroeger door F voor en hebben dus
c2
F=~D.
E

Laat a en a' twee punten op de x-as zijn, op den oneindig kleinen afstand
d x van elkaar verwijderd. De waarden van D, F, enz. in die beide punten
<>nderscheiden wij door de teekeus Da, Da', Fa, enz.
Wanneer er een voortplanting met de snelheid v naar den rechterkant plaats
·heeft, bestaat er een eenvoudig verband tusschen de verandering vanDof H
van punt tot punt en de verandering van oogenblik tot oogenblik.
In het punt a' b.v. komt na den tiid

~~
V

de waarde van D die eerst in a

was. D.w.z., in een zelfde punt neemt D in den tijd dx toe met Da-Da'.
V

Daal'Uit volgt dool' een deeling voor de aangroeiing per tijdseenheid
dD
Da-Da'
(26)
dt=v dx
Evenzoo is
dH

Ha-Ha'

dt =V ----;z;;-

. . • . . . , , ,

(27)

Beschouwen wij nu den rechthoek a e e' a', die in het x z-vlak op de basis
a a' staat en de hoogte a e 1 heeft. Laat een eenheidspool den omtrek
daarvan in de richting a e e' a' doorloopen, dus in een richting passende bij
. die van de positieve y-as. Op die magneetpool werkt, tet·wijl hij langs a e
gaat, een kracht Ha in de bewegingsrichting, en tet·wijl hij langs e' a' gaat,
een kracht Ha' tegen de beweging in. Daar verder de zijdene e' en a' a lood-

=

recht op de magetise<he kt•acht staan, is de arbeid bij den rondgang
Ha-Ha'.
Dit moet gelijk zijn aan de hoeveelheid electriciteit [4"' maal de toeveelbeid electriciteit] die per tijdseenheid door het oppervlak van den rechthoek
naar de zijde van de positieve y-as gaat. Nn is, voor een cm 2 van het oppervlak, D de hoeveelheid die er reeds doot·geschoven is, van den natuurlüken
toestand af gerekend. Wanneer gedurende den tijddtdeze grootheid met d D
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toeneemt, is tH tevens de hoeveelheid ~lectriciteit.die vei•der in dien t.ijd à t
nog door een cm2 geschoven is. Per tijdseenheid is dit dus

dD

dt

voot· den cm2, en

dD
dt
voor l!~t oppe1·vlak rnn rlen rechthoek. Derhalve

--dx

dD
Ha-Ha'=' êftdil>

dD J
lI Ha....-H,:
/=47rdtdx
,

of volgens (26)

Ha-Ha' =v (Da-Da')

[Ha- Ha' =47f'viD a- Da')].

Hieraan zal voldaan zijn wanneer het boven voorloupigdom- «voorgestel de
getal do waarde
heeft.
Beschouwen wij nu eindelijk een rechthoek a d d' a' in het x y-vlak, weer
met dehoogte 1. Laat een electt·omagnetische electriciteitseenheid den omtrek
daarvan doorloopen in de richting a' d' d a, die past bij die van 0 Z. Dan is
de arbeid van de daarop werkende kracht F
F,a'- Fa=_::_ (Da'- Da).
E
.

Dit is dus de electd~che werking in den kring in de genoemde richting.
Hij moet gelijk zijn aan de afname per tijdseenheid van het aantal inductielijnen dat in de richting van de z-as do~r het oppervlak van den rechthoek
heen gaat. Daar nu de magnetische inductie door I"' H kan worden voorgesteld, heeft men voor dat aantal inductielijnen
·
dus voor de bedoelde afnáme

fi.Hdx,
dH
-1"-dx
dt

zoodat

'

c2

dH
-(Da'-D a)=-t.t.- d dx,
t

E

of, volgens (27)
2
C
E

(Da'-'- JJa) = (.t.V (H a1 - Ha)

moet zijn. Wij weten echter reeds dat
Ha=Vlla [Ha=47f'V lla]
en
Ha'=vlla' [Ha'=4.7f'Vlla']
moet: zijn. Dus reduceert zich de laatste vergel~jking tot
:

2

= 1.~.v2

[~ =h"v2J

Het blijkt derhalve dat aan de betrekkingen tuss.chen de verschillende grootheden voldaan kan worden, en tevens verkrijgen wij (zie § 448) voor de
voortplantingssnelheid de reeds meegedeelde formule

V=v:fl.

[v=v 4:E(.t.

=v~J
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§ 609. Voortplanting van electrisch~ trillingen langs twee draden.
heeft de voortplanting van zeer snelle trillingen langs twee
evenwijdig uitgespannen draden experimenteel onderzocht en bevonden
dat deze, met name wat de voortplantingssnelheid betreft, aan de voorspelling van de theorie beantwoordt. Ten einde de trillingen op te wekken
waren de uiteinden A en B van de draden verbonden met twee metaalplaten die op kleinen afstand tegenover de uiteinden van een vibrator
van HERTZ stonden. Terwijl nu in dezen laatsten de electriciteit snel
heen en weer gaat, wordt hij bij elke plaat beurtelings van uit de lucht
in het metaal en omgekeerd uit dit naar de lucht gedreven, en wel zoo
dat aan de eene plaat het eene gebeurt, als aan de andere het andere
plaats heeft. Werkelijk worden dus nu aan de uiteinden A en B van
de draden de wisselende electriciteitsbewegingen opgewekt, die wij in
§ 605 ondersteld hebben. De waarnemingsmethode van LECHER bestond
hierin dat hij de trillingen aan de uiteinden van de draden liet terugkaatsen, zoodat hij staande golven verkreeg, en door geschikte hulpmiddelen de ligging van de knoopen bepaalde. Wij moeten dit echter laten
rusten en vermelden alleen als voorbeeld dat wanneer, zooals zeer goed
kan, de afstand van twee op elkaar volgende knoopen 60 cm bedraagt, de golflengte 120 cm en dus het aantal trillingen per seconde
LECHER

3 x 1010 =
--:rw-

250 m1'll'wen 1s.
.

§ 610. Trillingen die_door een vibrator van Hertz worden uitgezon•
den. In de boven besproken gevallen bestaan (Fig. 490) in elk punt een
dielectrische verplaatsing en een magnetische kraeht die onophoudelijk
van richting wisselen en in een richting evenwijdig aan de geleiders
voortgaan; er is, zooals wij kunnen zeggen, een voortplanting van
electrische en magnetische trillingen.
De theorie leert dat dergelijke verschijnselen ook dan kunnen plaats
hebben wanneer de twee geleiders die wij ons tot nog toe voorstelden,
er niet zijn. Elk voorwerp waarin een wisselende electriciteitsbeweging
plaats heeft, wordt het uitgangspunt van electramagnetische trillingen,
die iich naar alle zijden uitbreiden en zelfs moet men zich voorstellen
dat een electromagnetische evenwichtsverstoring wordt opgewekt,. zoodra
een geladen voorwerp of een magneet verplaatst, of de sterkte van een
stroom gewijzigd wordt. Wij staan nog een oogénblik stil bij de trillingen
die van een vibrator vaJl HERTZ uitgaari en die HERTZ zelf met de in
§ 600 genoemde resonatoren onderzocht heeft. De toestand in de omrin-
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gende ruimte is nu ingèwikkelder da.n wanne'èr de trillingen worden
voortgeleid door twee geleiders, maar er is toch veel overeenkomst, vooral
wat betreft den toestand op grooten afstand van den vibrator en in de
punten van een lijn die van uit het middelste punt daarvàn loodrecht
op zijn lengte wordt getrokken.
Zij (Fig. 494) P Q de vibrator en 0 D de zooeven genoemde lijn. Dan
bestaat in . elk punt L daarvan een wisselende dielectrische verplaatsing
langs de lijn a b die evenwijdig aan P Q loopt, vergezeld van een eveneens wisselende magnetische kracht volgens een lijn die loodrecht staat
zoowel op a b als o:p 0 D. Beide toestanden planten zich met de snelheid
van het Jicht langs 0 D voort.
Hetzelfde heeft plaats langs elke lijn die men van 0 uit loodrecht op
de lengte van den vibrator kan trekken. Ook langs een lijn die, zooals
0 D', een willekeurigen hoek met
Fig. 494.
P Q maakt, heeft een voortplanting
plaats, mét electris'!he trillingen in
Jl de richting
a ' b' en magnetische
krachten loodrecht daarop en op 0 D'.
Intusschen is de amplitudo van de
trillingen, bij gelijken afstand tot
, a'
J,
0, des te kleiner, naarmate de beb'
schouwde voortplantingsrichting een
kleineren hoek met de lengte van den
vibrator maakt. In het verlengde van
M
dezen, b.v. in het punt M, vindt men
in het geheel geen trillingen.
Terwijl bij de eerste proeven van HERTZ electromagnetische trillingen
met een golflengte van eenige meters werden voortgebracht, werkt men
tegenwoordig in de draadlooze telegrafie met dergelijke trillingen van
eenige kilometers golflengte. Aan den anderen kant heeft men, door
met een vibrator van kleine afmetingen te werken, korte electromagnetische golven, zelfs met een golflengte van minder dan een centimeter,
kunnen voortbrengen. Men heeft kunnen aai1toonen dat deze, wat de
terugkaatsing, {ie enkele en dubbele breking en de polarisatie"b etreft,
dezelfde 'Verschijnselen als lichtstralen 'V ertoonen.
~ 611. Draadlooze telegrafie en telefonie. De zich in de lucht voortplantende electromagnetische trillingen, die in de vorige§§ zijn besproken,
wt>rden gebruikt bij de draadlooze telegrafie. Als vibrator voor het uit-

---a-J
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zenden van deze trillingen gebruikt men een of meer in de lucht uitgespannen draden ("antenne"). Bij de eerste inrichtingen werd deze draad
verbonden met een van de twee bollen, waartusschen men de ontladingsvonk van een condensator liet overgaan, terwijl de 'tlndere bol met de.
aarde was verbonden. Men kan dezen toestel beschouwen als een vibrator
van HERTZ (Fig. 485), waarvan de eene plaat P is vervangen door de
antennedraden, de andere Q door de aarde. Een bezwaar bleek het hierbij~
dat de trillingen door het uitstralen van arbeidsvermogen snel gedempt
werden, zoodat al spoedig, na slechts enkele trillingen, de amplitudo zeer
gering werd.
Men gebruikt. daarom tegenwoordig meestal andere inrichtingen. De
antenne P (Fig. 495) wordt verbonden met een draadklos S, waarvan
het andere einde met de · aarde R is verFig. 4~5.
bonden. Bovendien wordt soms in de leiding nog een condensator Q ingevoegd. Het
p
stelsel vormt dan een vibrator A, waarin
trillingen kunnen optreden, waarvan de
trillingstijd bepaald wordt door de capaciteit en den coëfficient van zelfinductie volgens de vergelijking

T= 2c7r

v-

L C.

T
Dit is de formule die in § 599 voor den
trillingstijd bij de ont.lading van een eondensator werd afgeleid. Zij is ook van toepassing
in de gevallen, waa1·toe men, van een condensator uitgaande, op de in Fig. 484 aangegeven
wijze kan komen, en geldt dus ook voor den
vibrator van HERTZ (Fig. 485), als men onder
C de capaciteit van de beide op ve1·schillende
potentialen gehouden platenPen Q verstaat.
Die plat en, kan men zeggen, vormen nog altijd
een condensator.
De formule kan eveneens worden gebezigd
als men met het in het begin deze1· §genoemde
geval te doen heeft; C is dan de capaciteit
van den condensator dien de antenne met de aa1·de vormt. In den in Fig. 495
voo1·gestelden vib1·ator A eindelijk komen achter elkander deze laatste condensator en de condensator Q voor. Hebben deze de capaciteiten G1 en C2,.
dan is (verg. § 444)

~
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Bij dit alles moet worden opgemerkt dat de capaciteit die de beide platen
van HERTZ, of een antenne en de aarde, tegenover elkaar.hebben, bezwaarlijk
:Scherp 1tan worden berektmd, daar het' moeilijk is den loop der electl"ische
krachtlijnen van den een en geleider naar den anderen nauwkeurig te bepalen.
Een dergelijke onzekerbeid bestaat ook in den coëfficient van zelfinductie L.
De halve waarde daarvan moet het magnetisch arbeidsveYmogen aangeven,
voor het geval dat in den vibt·atot· een stroom van de sterkte 1 bestaat, maat·
het is niet gemakkelijk hat veld waarin dat arbeidsvermogen gezocht moet
worden, in bijzondernaden te leeren kennen.
De draadklos S bevat nog een tweede stel windingen, welke met de
platen van een condensator T zijn verbonden, en met twee bollen U
-waartusschen de ontladingsvonk van den condensator T kan overgaan.
De condensator wordt ~eladen door middel van de draden V, waardoor
hij met den secundairen draad van een inductieklos(§ 585) is verbonden.
{)p de wijze als in § 600 bij de proeven van HERTZ is beschreven treden
in dit stelsel B bij elke ontlading van den condensator trillingen op,
waarvan de trillingstijd weder door bovengenoemde formule wordt bepaald en die door inductie trillingen in het stelsel A opwekken. Hebben
beide stelsels een gelijken trillingstijd, zijn zij dus op elkaar "afgestemd",
()n zijn verder de omstandigheden geschikt gekozen, dan kunnen de in
A optredende trillingen veel krachtiger en veel minder gedempt zijn dan
in het vorige geval. Men zegt dat beide stelsels A en B "inductief" of
~,magnetisch gekoppeld" zijn.
Een belangrijke verbetering is nog bereikt door te zorgen dat de lucht
tusschen de bollen U het geleidingsvermogep dat hij telkens· door de
vonk .krijgt,· slechts zeer kort behoudt, zoodat de stroomketen B verbroken en verdere electriciteitsbeweging daarin onmogelijk gemaakt wordt,
<mmiddellijk nadat door de schommelingen in B de trillingen in A zijn
()pgewekt.
Bij. de gekoppelde sielsels A en B doet ziëh nl. veelal het eigenaardige
verschijnsel voor, dat B eerst zijn trillingen zoo goed 11ls geheel aan A
afgeeft, maar ze daarna weer terugkrijgt, welke wisselingen voortduren
. tot dat de trillingen door uitstraling en warmteontwikkP.ling zijn uitgeput. Door ree~s het eerste terugkeeren naar B te voorkomen, bereikt
men o.a. het voordeel dat althans. in dat stelsel geen verder arbeidsvermogen door warmteontwikkeling verl1Yren gaat.
Men kan het zoo even gezegde door een eenvoudige proef ophelderen. Worden twee gelijke dmadslinget·s A en B opgehangen in twee punten van een
koord dat tusschen de vaste even hoog liggende punten P en Q is gespannen
.en w01·dt dan A, stel in een vlak loodrecht op de lijn P Q, in schommeling
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gebracht, dan zi!}t men de amplitudo van dezen slinget· afnemen, terwijl B in
beweging geraakt. Na eeni~en tijd staat A stil, en heeftBeen beweging, vrij
wel even sterk als de eet·st aan A medegedeelde. Daarna gaat de beweging
weer op A over, van dezen slinger op nieuw op B, en zoo vervolgens.
Het verschijnsel hangt hiermee samen, dat het geheele, uit A en B samengestelde stelsel twee enkelvoudige bewegingswijzen heeft, en wel zoo dat bij
de eene daarvan de twee slingers steeds naar denzelfden kant, en bij de anderP
naat• tegengestelde zijden uitwijken (verg. § 303, b). Het trillingsgetal is bij
die twee bewegingen niet hetzelfde en als zij, zooals allicht gebeurt, gelijktijdig bestaan, met.·kt men bij beide slingers zwevingen op(§ 315). Het behoud
,-an at·beidsvermogen bt·engt mede dat de amplitudo van A de grootste waarde
het>.ft als die van B een minimum is, en omgekeerd.
Het verdient nog opmerking dat, zoodra de keten B van Fig. 495 is verbroken, in A nog slechts één wijze van trillen mogelijk is; van twee vet'Schillende tl'illingsgetallen en van zwevingen is dan verdet• geen sprake.

Bij voldoende sterkte van d~ door de antenne uitgezonden trillingen
.kunnen deze op ver verwijderde plaatsen worden waargenomen. Men beditnt zich daarvoor van een dergelijke antenne als op het seinstation.
Door geschikte keuze van de capaciteit en den coëfficient van zelfinductie
van beide antennen kunnen deze op elkander worden afgestemd.
De ontvang-antenne is magnetisch gekoppeld met een trillingsketen
waarin de toestellen zijn opgenomen, waarmee de veelal zeer zwakke trillingen worden waargenomen. Men bedient zich hiervoor dikwijls V\ln een
telefoon (§ 597). Dit toestel kan echter de zeer snel wisselende stroomen
niet hoorbaar maken, daar het ijzeren plaatje deze niet kan volgen. Men
schakelt daarom in de leiding een detector in, een toestel dat slechts
stroomen van een bepaalde richting doorlaat. Een voorbeeld daarvan is
de contact-detector, waarin de stroom geleid wordt door een stukje loodglans (ook wel molybdeenglans, of een ander kristallijn mineraal) en
-een daartegen aan drukkende metalen punt. Door dit toestel worden van
.de trillingen telkens slechts de uitwijkingen naar ééne zijde doorgelaten.
Dien ten gevolge worden door den telefoon, telkens wanneer bij U een
vonk overspringt, een zeker aantal op elkaar volge!'lde en zeer kortstondige stroomen geleid. De intermittentie is zoo snel dat dit, wat de beweging van het plaatje betreft, op hetzelfde neerkQm talsof er een onafgebroken stroom van den duur van een ontlading was. Er volgen nu
echter vele ontladingen snel op elkaar (maar toch langzaam in vergelijking met de bij elk daarvan uitgezonden trillingen) en de daardoor
teweeggebrachte opeenvolging van stroomstoaten in den telefoon kan een
waarneembaar geluid voMtbrengen, dat men telkens voor een korten of
een iet;; Jangeren tijd hoort, wanneer men bij het seinen de reeks van
L. ll.
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ontladingen nu eens gedurende korten, dan weer gedurende wat langeren
tijd laat voortduren, in..overeenstemming met de bekende Morse-teekens~
Door met geschikte hulpmiddelen de uitgezonden trillingen te versterken en de gevoeligheid der ontvangtoestellen te vergrooten, is het
zelfs gelukt over groote afstanden draadloos te telefoneeren.
§612. Electromagnetische theorie van het licht. Toen het hem gebleken was dat electromagnetische trillingen zich in den aether met
dezelfde snelheid als het licht kunnen voortplanten, en zich in verschillende opzichten op dezelfde wijze als lichttrillingen gedragen, sprak
MAX"W"ELL de onderstelling uit dat de lichttrillingen van denzelfden
aard zouden zijn als de electromagnetische, en dat niet, zooals men
zich anders zou moeten voorstellen, tweeërlei trillingen van geheel verschillenden aard zich op dezelfde wijze in den aether kunnen uitbreiden.
Na vele onderzoekingen, waarbij wij hiér niet kunnen stilstaan, kan aan
de juistheid van deze opvatting, de electramagnetische theorie van het
licht niet meer worden getwijfeld.
Om er eenig denkbeeld van te geven hoe men daardoor in menig verschijnsel een helder inzicht krijgt, wijzen wij er vooreerst op dat de voortplaniingssnelheid in een dielectricum door de formule van § 607 bepaald
wordt. Daar p. = 1 mag worden gesteld, mag men hiervoor ook schrijven
c
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Men ziet hieruit dat de verhouding tusschen de voO'I'tplantingssnelheid c
in den aether en de snelheid v in een ponderabel dielectricum gelijk is
aan den vierkantswortel uit de dielectrische constante ~ [K] van dit
1] is, moet de voortplantingssnelheid in
laatste. Daar nu steedse> 1 [
een ponderabel lichaam kleiner zijn dan in den aether, zooals ook werkelijk het geval is. Tevens vindt men voor den brekingsindex bij den
overgang van het licht uit aether in een lichaam met de constante e [K]
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een betrekking die in verschillende gevallen bevestigd wordt, ofschoon
zij wegens omstandigheden waarmee in het bovenstaande geen rekening
werd gehouden niet altijd doorgaat.
In de tweede plaats wijzen wij er op dat electrische trillingen in een
metaal wegens den weerstand daarvan steeds worden gedempt; hun
arbeidsvermogen wordt in warmte omgezet. Zoo wordt het begrijpelijk
dat juist de metalen de minst doorschijnende lichamen zijn.
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Het behoeft nauwelijks gezegd te worden dat het de golflengte is,
waardoor zich de in Hoofdstuk XII besproken trillingen van elkaar en
van de electrische trillingen van dit hoofdstuk onderscheiden. Van de
grootste tot de kleinste golflengte voortgaande, hebben wij eerst de
lange golven die bij een honderdtal wisselingen in de seconde behooren
en die te lang zijn om als een golfbeweging waargenomen te worden,
dan de electro!llagnetische golven van HERTZ en andere natuurkundigen
met een lengte van eenige km (draadlooze telegrafie) tot ongeveer 0,6 cm,
vervolgens, nadat wij een sprong hebben gemaakt, de lionkere warmtestralen, het licht en de ultraviolette stralen (§§ 389 en 390) met golflengten van 0,03 cm tot 0,000006 cm. Eindelijk kunnen wij, na opnieuw
een sprong gemaakt te hebben, aan het uiterste einde van de reeks de
RöNTGEN-stralen (~ 406) plaatsen.
In al deze gevallen is de energie die zich in de stmlen voortplant,
deels elect1·isch en deels magnetisrh arbeidsvermogen. Bij nadere beschouwing blijkt het dat het bedrag van beide steeds even groot is, en
zop is ook het arbeidsvermogen dat de aarde van de zon ontvangt, voor
de helft electrische en voor de helft magnetische energie.
§ 613. Trillingen die van een heen en weergaand electron uitgaan.
De vibrator van HERTZ is het uitgangspunt van trillingen omdat er een
heen en weergang van electriciteit in plaats heeft en men zou dergelijke
verschijnselen kunnen doen ontstaan, als men een geladen lichaam snel
genoeg heen en weer kon bewegen. De eenvoudigste wijze waarop men
de uitstraling van licht kan opvatten, is dan ook dat men zich in het
uitgangspunt een enkel trillend electron voorstelt. Van den toestand in
de omringende ruimte geldt dan hetzelfde wat in § 610 in het geval
van den vibrator van HERTZ gezegd werd. Gaat het electron langs de
lijn P Q in Fig. 494 heen en weer, dan wordt langs de lijn 0 D licht
uitgestraald, waarvan de electrische trillingen alle de richting a b hebben
en dat dus gepolarisee1·d is. Langs de lijn 0 D' wordt minder en langs
de lijn 0 .M in het geheel geen licht uitgezonden.
Met het oog op later te bespreken verschijnselen vermelden wij hier
nog hoe de uitstraling is, wanneer het electron niet langs een rechte
lijn heen en ~eergaat, maar in een cirkel rondloopt; wij nemen aan dat
het middelpunt daarvan zich in 0 bevindt, terwijl het vlak loodrecht op
de lijn 0 D staat.
Men kan, zooals wij weten (verg. § 319), de cirkelvormige beweging
van het electron in twee enkelvoudige trillingen langs onderling lood-
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rechte middellijnen met { trillingstijd phaseverschil ontbinden, en men
kan zich nu een voorstelling van de geheele uitstraling vorm~n, door te
zien welk gevolg deze beide trillingen elk op zich zelf hebben.
Wij stellen nu dat de eerste der zoo even genoemde middellijnen de
richting· P Q heeft en dat de andere loodrecht op het vlak van de teekening staat; de trilling volgens P Q noemen wij de ee1·ste component
van de cirkelvormige beweging. Men ûet aanstonds dat in het punt M
die eerste component geen licht teweeg brengt, wel echter de tweede en
dat zich dus langs de lijn 0 M rechtlijnig gepolariseerd licht voortplant.
Hetzelfde geldt van alle richtingen die in het vlak van den cirkel liggen.
Anders is het in een punt van de lijn 0 D. Hier wordt door beide componenten een dielectrische verplaatsing teweeggebracht; en wel door de
eene volgens a b en door de andere in een richting loodrecht op het vlak
van de teekening. Daar nu tusschen de twee componenten der beweging
van het electron i trillingstijd phaseverschil bestaat en vour de voortplanting van beide dezelfde tijd vereisebt wordt, is er in het puntLook
hetzelfde phaseverschil tusschen de wisselingen van de dielectrische verplaatsing in de twee genoemde richtingen. Stelt men dus op elk oogenblik de grootte daarvan door van L uit getrokken vectoren voor en
stelt men deze twee vectoren met elkaar samen, dan zal het uiteinde
van den resulteerenden vector een cirkel loodrecht op de lijn 0 D beschrijven. Dit wil zeggen dat de dielectrisch~ verplaatsing dezelfde grootte
behoudt, terwijl de richting ervan voortdurend ronddraait. Wij hebben
dus in elk punt der lijn 0 D een cit·kelvo1·mige electrische trilling, en
het licht dat zich langs die lijn voortplant, is circnlai1· gepolariseerd.
Of het rechts of links circulair gepolariseerd is, hangt van de bewegingsrichting van het uitstralende electron af.

ACHTTIENDE HOOFDSTUK.
VERSCHIJNSELEN DIE DOOR DE ELECTEONENTHEORIE KUNNEN
VERKLAARD WORDEN.

§ 614. Werking van een magnetisch veld op een electron. ·wanneer
men een electrischen stroom in een geleiddraad als een beweging van
electronen opvat (§ 472), moet men zich voorstellen dat de magnetische
werkingen die van den draad uitgaan, dom· de elect1·onen en wel
tengevolge van hun beweging worden ttitgeoefend. Wij moeten dus
aannemen dat een electron, dat, zoolang het stilstaat, alleen door een
electrisch veld omringd is, ook nog een magnetisch veld in den aether
teweeg brengt, zood!-a het een zekere snelheid heeft. Het veld waardoor
een stroomgeleider omringd is, moet dan worden beschouwd als te zijn
ontstaan uit de samenstelling van de tallooze magnetische veldm die
bij de afzonderlijke electronen behoóren.
Verde1· moeten wij nu ook de electramagnetische k1·acht die op een
stroomgeleider werkt, beschouwen als de 1·esultante van krachten
waarmee het magnetische veld waarin zich de geleider bevindt, op
de bewegelijke electronen we1·kt. Wanneer wij uitgaan van de wet die
(§ 559, a) de electramagnetische kracht op een rechten geleiddraad bepaalt, vinden wij gemakkelijk hoe die werking van het veld op een
electron moet zijn. 'Vij onderstellen evenals in de genoemde § dat in
Fig. 452 de stroom in den draad AB de richting van den pijl heeft,
terwijl de magnetische krachtlijnen loodrecht op het vlak van de teekening naar de voorzijde loopen. De electramagnetische kracht op den draad
is dan naar rechts gericht en heeft. per lengte-eenheid de grootte i H.
Het eenvoudigst zou de zaak nu zijn, zoo wij den electrischen stroom
mochten opvatten als een beweging van positieve geladen deeltjes,
"positieve electronen", in de richting van den pijl. vVij zouden dan moeten aannemen dat op elk dezer deeltjes een kracht werkt in dezelfde ricb.-:
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ting als die welke de geheele draad ondervindt, dus in ons voorbeeld
naar rechts~ Daar de kracht op den geleiddraad van richting wisselt,
wanneer men den stroom of het magnetische veld omkeert, moeten w\j
onderstellen dat ook de werking van het veld op een enkel electron de
tegengestelde richting aanneemt, zoowel wanneer de richóng van de
krachtlijnen als wanneer de snelheid van het electron wordt omgekeerd.
Het is ook gemakkelijk te vinden, welke grootte men aan de kracht
die op het electron werkt, moet toeschrijven. Stel dat de geleiddraad per
lengte-eenheid N electronen bevat, -elk met de lading e, die wij in electromagnetische eenheden uitdrukken, en met een snelheid vin de richting
van den draad. Dan is, zooals men gemakkelijk inziet, het aantal der
electrunen die per seconde door een doorsnede gaan, N v en hun gezamenlijke lading N v e, zoodat de stroomsterkte i door dit laatste getal
wordt voorgesteld. De kracht per lengte-eenheid van den draad is dus
K=NveH.
Om de kracht k op een enkel electron te vinden, moeten wij dit dool N
Dit geeft

deel~n.

k=veH.

Wij kunnen al het bovenstaande in den volgenden regel samenvatten :
1-Vanneet' een deeltje met de positie-pe lading e zich in een magnetisch veld beweegt, en uv!l in een richting loodrecht op de krachtlijnen
en met een snelheid v, ondervindt het een. kracht, waarvan de getalwaarde bepaald wordt door het product van lading, snelheid en veldsterkte.
richting t•t:,m deze kracht past bij .een wenteling over een
hoek van 90', mn de richting der snelheid nam• die van de magnetische kracht
In werkelijkheid doen wij beter (§ 472), den electrischen stroom in
den beschouwden draad als een beweging van negatieve electronen op
te vatten, maar wij moeten ons daarbij voorst'ellen dat deze zich niet in
de richting van den pijl maar naar de tegengestelde zijde bewegen, Zoodoende komt men tot een stelling omtrent de werking van het veld op
ee:1 ne~tief electron, die bijna volkomen overeenstemt met den boven
gevonden regel. Het eenige onderscheid is dat een negatie{ electron
altijd een tegengestelde k1·acht ondervindt als een positief electron
met dezelfde snelheid en gelijke lading. Gaan in den draad negatieve
deeltjes naar benedtm, dan ondervinden zij een kracht in dezelfde richting als positieve. deeltjes die naar boven gaan, d.w.z. weer naar rechtS.

De

583
Het is nu ook gemakkelijk te begrijpen dat met behulp van de gevonden grondstelling de electrómagnetische werking op een geleiddraad
~ veneens zou kunnen verklaard worden, wanneer men aannam dat daarin
gelijktijdig positieve electronen naar den eenen en negatieve naar den
anderen kant gaan. Wij merken op dat een met een electrolyt gevulde
-en in een magnetisch veld geplaatste buis, even goed als een metaaldraad,
·een kracht ondervindt, zoodra hij door een stroom doorloopen wordt, en
dat deze werking moet worden toegeschreven aan de krachten die het
veld naar de boven gevonden regels op de naar tegengestelde zijden
gaande positieve en negatieve ionen uitoefent.
Fig. 496 kan nog ophelderen wat boven gezegd werd. De enkele pijlen
stellen de snelheid van het electron en de dubbele pijlen de daarop
werkende kracht voor. Er is
Fig. 496.
weer ondersteld dat de krachtlijnen in het veld naar de voor_zijde loopen.
Ook wanneer de bewegingsrichting van een electron niet
loodrecht staat op de krachtlijnen, vindt men de richting
van de kracht die erop werkt,
<i oor een lijn te trekken, loodrecht zoowel op de snelheid als
()p de richting van de. magnetische kracht; als de lading positief is, moet
<ie richting van deze lijn passen bij een wenteling, over een hoek kleiner
<l.an 180 , van de richting der snelheid naar die der magnetische kracht.
Is de lading negatief, dan is de werking tegengesteld gericht. Om de
grootte van de kracht te vinden, moet men het bovenstaande product
e v H nu nog met den sinus van den hoek tusscllen de snelheid en de
magnetische kracht vermenigvuldigen.
§ 615. Verklaring van de inductiewerking in een draad die zich
door een magnetisch veld vervlaatst. De electronentheorie verklaart
alle electramagnetische werkingen tusschen ponderabele lichamen uit
de· krachten die de electronen in het eene door tusschenkomst van den
aether op die in het andere uitoefenen. Daarbij gaat men uit van de
twee grondbeginselen, dat elke electron door een electrisch en, als het
zich beweegt, ook door een magnetisch veld omringd is, en dat een
~lectron een kracht ondervindt, zoodra de omringende aether zich in den
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bijzonderen toestand bevindt, die wij ons in een electromagnetisch veld
moeten voorstellen. In het algemeen is de werking uit twee krachteu
samengesteld. De eerste daarvan is de kracht waarvan reeds in § 465
werd gesproken; deze wordt gevonden door de eler:trische kracht in den
aether met de groottee der lading van het electroB te vermenigvuldigen;
hij heeft de richting van de electrische kracht; of de tegengestelde, naargelang de lAding positief of negatief is.
De tweede kracht is die waarvan in de vorige § gesproken werd.
Het verdient vooral de aandacht dat bij deze opvatting de werking
van een electron A op een tweede B niet een rechtstreeksche is, maar
hierin bestaat dat A eerst een bijzonderen toestand in den aether ten
gevolge heeft, en dan· deze op B tverkt. Omgekeerd is de kracht die
A ondervindt, een gevolg van een toestand in den aether, die door B
is veroorzaakt. De werkingen hebben niet oogenblikkelijk plaats, maar
planten zich door den aether met een snelheid gelijk aan die van het
licht voort (§ 610).
Wij kunnen QVer dit alles hier niet verder uitweiden en bepalen ons
er toe, te doen zien hoe in een eenvoudig geval het ontstaan van een
inductiestroom kan verklaard worden.
Stel dat in den dikwijls beSçhóuwden draad A B van Fig. 452 (blz.
461) eerst geen stroom loopt en ·dat hij dan naar rechts verplaatst wordt.
Dan ontstaat, zooals wij weten, bij de in § 614 onderstelde richting van
de magnetische krachtlijnen een inductiestroom die naar beneden gericht
is. De verklaring hiervan is eenvoudig deze dat, wanneer wij aan de in
den draad aanwezige, bewegelijke negatieve electronen, door den draad
te verschuiven, een snelheid naar rechts geven, zij volgens de regels van
de vorige § door het magnetische veld naar bove.n worden gedreven.
Nam men de proef met een met een electrolyt gevulde buis, dan zou
de snelheid naar rechts ten gevolge hebben dat op de positieve ionen
een kracht naar beneden en op de negatieve een kracht naar boven werkt.
§ 616. Ontladingsverschijnselen in verdunde gassen. Voor wij andere
verschijnselen leeren kennen, waarvan de electronentheorie rekenschap
kan geven, is het noodig iets nader te beschouwen wat er plaats heeft,
wanneer met behulp van een electriseermachine of een inductor een
electrische ontlading door een verdund gas geleid wordt. Wij ::lemen aan
dat dit zich in een GEISSLERsche buis met de ingesmolten electroden A
en K (Fig. 497) bevindt en dat hiervan A de anode enK de kathode is.
Bij drukkingen van eenige mm kwik neemt men dan een lichtverschijn-
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sel waar, dat. zich van A af tot op aanmerkelij!>.en .afstand, tot in de
nabijheid van d~ kathode, uitstrekt, terwijl rJndom de.ze laatste een liçhtontwikkeling in een betrekkelijk dunne laag g gezien wordt. Dit negatieve glimlicht is door een donkere ruimte van het JM>Sitieve licht en
ook door een dun donker laagje van de kathode gescheiden. Wat het
positieve licht betrt>ft,
Fig. 497.
valt nog op te merken
dat er dikwijls afwisselend lichte en donkere
lagen, in de figuur door a, b, c, d aangeduid, zijn waar te nemen, en
dat wanneer de buis in het midden verengd is, het positieve licht zich
door de vernauwing uitstrekt en in deze het sterkst is.
§617. Kathodestralen. Wanneer de vetdu.nning grooter wordt, treden
· de verschijnselen aan de kathode hoe langer hoe meer op den voo?~
grond en wij moeten in het bijzonder de aandacht vestigen op hetgeen
er tusschen deze en het negatieve glimlicht gebeurt. Daarop wordt om
een reden die aanstonds zal blijken, de naam kathodestmlen toegepast.
Deze strekken zich bij toenemende verdunning hoe langer hoe ve1·der
van de kathode af uit. Men neemt nl. waar dat het negatieve glimlicht
:zich daarvan meer en meer verwijdert. Eindelijk kunnen d~ kathodestralen den wand van het glas bereiken, wat men daaraan bemerkt dat deze
tot fluorescentie gebracht Wl)rdt. Dat men hierbij nu werkelijk te doen
heeft met stralen die van de kathode uitgaan, blijkt wanneer men tusschen de kathode en den glaswand een of ander schermpje, b.v. een
metaàlplaatje, aanbrengt. Men ziet dan in de fluoresceerende plek een
donker gedeelte, een schaduw, kan men zeggen, van het schermpje; dit
bewijst dat de fluorescentie wordt teweeggebracht door iets dat in rechte
lijnen van de kathode uitgaat en door het schermpje wordt tegengehouden, zoodat de naam "stralen" werkelijk van toep~ssing is.
Men heeft dit deel van het ontladingsverschijnsel uitvoerig onderzocht
en het is aan geen twijfel onderhevig dat de kathodestralen uit negatieve electronen bestaan, die zich m et groote snelheid van de kathode
af bewegen.
Vooreerst blijkt dit hieruit, dat wanneer men de kathodestralen in een
()p geschikte wijze binnen de buis aangebracht metalen cilindertje opvangt,
dit een negatieve lading krijgt. In de tweede plaats ook uit den invloed dien
electrische en magnetische krachten op den loop van de stralen hebben.
Ten einde den weg dien de kathodestralen volgen waar te nemen, kan
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men vooreerst (Fig. 498) als kathode een hol plaatje van alumininm
bezigen; de kathodestralen vormen dan vrijwel een evenwijdigen bundel
en men kan hieruit door een uiaphragma IJ met een spleet een smaller
bundeltje afzonderen. Den loop hiervan kan men waarnemen door in de
buis in geschikten stand
een scherm te plaatsen,
dat met een 11 uoresceerende
stof bedekt is en door de
stralen getroffen wordt.
Men verbeelde zich nu verder in de buis rechts van het diaphragma
twee metaal plaatjes, die te za men een condensator vormen en door middel
van draden, die door den glaswand heen naar buiten loopen, kunnen
worden geladen; men stelle zich voor dat deze plaatjes loodreéht op het
vlak van de teekening en evenwijdig aan den aangegeven stralenbundel,
het een daar boven en het ander daar beneden, staan. Bij lading van
den condensator kan men dan de elect1•ische afw-i jking van de stralen
waarnemen. Brengt men b.v. het laagste plaatje op een hoogeren potentiaal dan het bovenste, dan krommen zich de stralen naar beneden, zoodat
zij niet meer het punt P, maar een lagere plaats van den glaswand treffen, wel een bewijs dat de stralen uit negatieve deeltje~ bestaan, die in
het electrische veld tusschen de condensatorplaten naar den kant van den
hoogsten potentiaal worden gedreven.
Om de magnetische afwijking van de stralen waar te nemen, brengen
wij de buis in een magnetisch veld, waarvan de krachtlijnen loodrecht
op het vlak van de teekening naar voren loopen; wij houden dus b.v.
een noordpool achter of een zuidpool voor de buis. De stralen worden
dan naar boven gekromd en dit was, na het in § 614 gezegde, te verwachtèn, wanneer werkelijk de stralen uit naar rechts voortvliegende
negatieve electronen bestaan. Het is duidelijk dat dan ook bij omkeering
van het magnetiséhe veld de stralen naar den anderen kant moeten
afwijken, zooals werkelijk wordt waargenomen.
§ 618. Lading en massa van de negatieve electronen. Het is merkwaardig dat men, wanneer de electrische en, de magnetische afwijking
iil velden van bepaalde sterkte zijn gemeten, daaruit iets over de snelheid en de electri<>che lading van de electronen kan afleiden. Stel b.v.
dat stralen die van het punt 0 (Fig. 499) in de richting OA uitgaan,
wanneer er een homogeen electrisch veld met de electrische kracht Eis,
een lijn A Q, door A loodrecht op 0 A getrokken, in het punt B treffen.
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Als - e de lading van een electron en m zijn massa is, ond!!rvindt het een
tegengesteld aan E gerichte kracht van de grootte eE en krijgt daardoor
een versnelling
eE
Daar deze standvastig in richting en grootte is, is de baan .een parabool, en heeft men, wanneer t den tijd voorstelt, waarin de weg 0 B
wordt doorloopen,
Fig. 499.
eE
AB=-2 t2.

m

Is verder v de snelheid in 0, dan is

OA=v t.
Substitueert men de waarde van t die
Uit deze laatste formule volgt in de eerste,
dan komt er
eE

AB=--0A2
2mv2
'

waaruit blijkt dat men, zoodra 0 A, AB en de veldsterkte E zijn gemeten, de waarde van

e
mv~

. . • . . . . . ('1)

kan leert•n kennen.
Nemen wij vervolgens aan dat (Fig. 500) de stralen weer van het
punt 0 langs de lijn 0 A met de snelheid v vertrekken,
Fig. ~,uo.
maar dat er nu een magnetisch veld is, met de sterkte H • M
en met de krachtlijnen loodrecht op het vlak der teeke- i
I
ning naar voren. De baan wordt in dit geval een cü·kel l
I
0 B. Dat deze werkelijk beschreven kan worden, kan :
men inzien door te bedenken dat volgens de regels i
van § 614 een electron in ieder punt van den boog 0 B :'
een kracht loodrecht daarop naar boven, dus naar het \
m1ddelpunt M van den cirkel toe ondervindt, en dat dit :
I
juist een kracht is, zooals op een stoffelijk punt moet :
I
werken, als het, en wel met standvastige snelheid, een •
u
cirkel zal beschrijven.
Als r de straal van den cirkel is, wordt de centripetale kracht bepaald
door de uitdrukking
m v2
r
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Aan den anderen kant weten wij dat de kracht die door het magne~
tische veld wordt uitgeoefend, de waarde

evH
heeft. Stelt men beide Jlitdrukkingen aan elkaar gelijk, dan komt er

1

e

rnv- r 11·
Daar men uit metingen over de magnetische afwijking den straal r
van den beschreven cirkelboog kan afleiden, kan men dus de grootte
van de verhouding
e
mv

. . . . . . . . . . (2)

te weten komen.
Heeft men zoowel de electrische als de magnetische afwijking gemeten,
. en kent men dus de beide uitdrukkingen ( 1) en (2), dan volgen daaruit
e
de waarden van - en v.
m
Wat de eerste betreft, verdient het opmerking dat men de overeenkomstige verhouding tusschen de grootte van de electrische ladingeen
van de massa m ook voor de ionen van een electrolyt kan bepalen. Daar
b.v. (§ 538) het electrochemische aequivalent van waterstof 0,00001045
gram bedraagt, is de lading van de waterstofionen die te zamen deze
massa hebben, gelijk aan de hoeveelheid electriciteit die in een stroom
van 1 ampère per seconde door een doorsnede gaat, dus (§ 500) 0,354
[0,1] electromagnetische eenheid. Daaruit volgt dat, wanneer m de massa
van een ion is, de lading e hiervan bepaald wordt door

e=33900 m
[e= 9570 m].
De verhouding van lading en massa wordt dus
..!!__ = 33900

m
Voor de electronen van de kathodestralen heeft men nu een veel grooter getal gevonden; voor deze is
e

~-

m

= 6,27

x 107

[~ =1,77X107J

Deze negatieve electronen hebben dus, in verhouding tot hun massa,
een veel grootere electrische lading, of zooals men ook kan zeggen, in verhouding tot hun lading een veel kleinere massa dan de waterstofatomen
in een electrolyt. Door proeven die wij wéldra zullen leeren kennen
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(§ 624) is bewezen dat de lading in de beide gevallen even groot is
en wij komen dus tot het besluit dat de negatiet•e electronen veel kleine1· zijn dan de waterstofatomen; zij hebben een ongeveer 1850 maal
kleinere massa.
Deze uiterst ·kleine deeltjes bewegen zich nu in een ontladingsbuis ~et
zeer groote snelheid; men heeft nl. op de boven aangegeven wijze voor
v waarden gevonden, die een tiende, en zelfs drie tienden van de snelheid
van het licht zijn. Deze uitkomsten zijn ook nog op andere wijze bevestigd.
De oorzaak van de genoemde groote snelheden moet in de electrische
kracht gezocht worden, di~ in de nabijheid van de kathode op de electronen werkt. Men heeft nl. bevonden dat dicht bij de kathode een zeer
sterk potentiaalverval bestaat, in de richting naar de kathode toe; dientengevolge worden de negatieve eltlctronen door een groote kracht van
deze laat:de verwijderd.
Hebben zij eenmaal op deze wijze hun groote snelheid verkregen, dan
wordt hun bewegingsrichting door de krachten die zij verder in de buis
.ondervinden, en die nergens zoo groot zijn als bij de kathode, maar
weinig veranderd. Onafhankelijk van ae plaats waar de anode is aanflebracht, gaan de kathodestralen in rechte lijn voort tot dat zij door
den glaswand of een ander beletsel gestuit worden.
§ 619. Kanaalstralen. Onder de ingewikkelde verschijnselen in een
<lntladingsbuis is er nog een tweede, waarvan het gelukt is den aard te
leeren kennen. Bezigt men als kathode een metalen tusschenschot met
kanaalvormige openingen, dat in de buis is aangebracht, dan ontstaan
aan de zijde daarvan, die van de anode is afgekeerd, onder geschikte
o0mstandigheden stralen, die uit de openingen komen en daarom kanaalstralen genoemd worden. Ook deze ondergaan door electrische en magnetische krachten een afwijking, maar in tegengestelde richting als de
kathodestralen, zoodat men hier ongetwijfeld met positief geladen
.deeltjes te doen heeft. Het is dan ook begrijpelijk dat zulke deeltjes zich
in de ontladingsbuis in de richting van de anode af bewegen.
Door de electrische en de magnetische afwijking te meten, is men er
in geslaagd, ook voor deze positieve deeltjes de snelheid, alsmede de
verhouding tusschen de getalwaarden van de electrische lading en de
massa te bepalen. De snelheid is a:tnmerkelijk kleiner llan die van de
kathodestralen en hetzelfde geldt van de waarde van _!_.• Deze is van
m
dezelfde orde van grootte als voor de ionen in een electrolyt. '\Vanneer
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wij weer aannemen dat de lading even groot is als è.ie van zulke ionen,
moeten wij ons dus voorstellen dat de positieve electronen, ook wa.t
hun massa betreft, met ionen en dus met atomen vergelijkbam· zijn.
Om deze reden passen vele natuurkundigen op deze deeltjes en andere
van denzelfden aard den naam "ionen" toe, terwijl zij (§ 472) dien van
"electronen" alleen aan deeltjes geven, waarvan de massa de kleine in
§ 618 vermelde grootte heeft.
Het zal ons weldra bl\jken dat ook in andere gevallen waar men met
vrije geladen deeltjes te doen heeft, de massa van de negatieve zeer veel
kleiner dan die van een atoom, maar die van de positieve deeltjes daarmee vergelijkbaar is. Dit brengt ons op het denkbeeld dat de deeltjes
door splitsing vah atomen ontstaan, en wel in een positief en een negatief geladen bestanddeel, waarvan het eerste bijna de geheele massa van
het atoom krijgt en het tweede maar een zeer klein deel daarvan.

§ 620. Ontwijken van geladen deeltJes onder den invloed van een
bestraling of ten gevolge van verhitting. Wordt een goed gepolijste
zinkplaat, die met een electroskoop is verbonden, en waaraan men, b.v.
door slaan met een kattevel, een negatieve lading heeft gegeven. door
ultraviolette stralen getroffen (bestraling met het licht van brandend
magnesium band), dan vallen de goudblaadjes snel samen. Het is gebleken
dat bij deze proef negatieve electronen uit het metaal ontwijken; men
heeft de verhouding _!___ tusschen de lading en de massa dezer deeltjes

m

gemeten en uitkomsten gekregen, die met het voor de k?.thodestralen
gevonden getal (§ 618) overeenstemmen.
Dergelijke "lichtelectrische" of ,,photo-electrische" werkingen doen
zich ook bij andere metalen voor. De electronen verlaten het bestraalde
lichaam ook als dit aanvrmkelijk ongeladen is; het krijgt dan een
positieve lading, terwijl een voorwetp dat de electronen opvangt, een
negatieve lading aanneemt.
Een ander middel om geladen deeltjes te doen ontwijken is verhitting.
Een gloeiend metaal geeft aanvankelijk deeltjes van verschillenden aard
af, positieve en negatieve ionen, zoowel als electronen, maar bij hooge
en aanhoudende verhitting in een luchtverdunde ruimte beperkt het
verschijnsel zich tot de uitzending van electronen, die ongetwijfeld uit
het binnenste van het metaal afkomstig zijn. Daarentegen zijn de positieve of negatieve ionen afkomstig van dunne laag-jes gas die door het
metaal worden vastgehouden.
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De uitzending van negatieve elech·onen kan tot een voortdur.enden
elP-etriseken stroom aanleiding geven. Is (Fig. 501) AB een gloeiende
metaaldraad en P een daartegenover geplaatste plaat, door de geleiding
B D C met den draad verbonden, dan wijst een gevoelige galvanometer
in die geleiding een stroom aan in de richting B D CP. De oorzaak
daarvan moet in de beweging der electronen gezocht worden, die AB
in de richting der pijltjes vedaten; dientengevolge wordt AB positief
en P .negatief geladen. Deze ladingen groeien aan totdat het potentiaal~
verschil dat eraan beantwoordt, evenwel electriciteit door B D C naar
de plaat P doet stroomen als de lading der
Fig. 501.
door P opgevangen electronen bedraagt.
Men heeft bij deze proef (verg. ~ 48-1) zoo~
D
wel met een geleidingsstroom als met een
convectiestroom te doen. Wat den laatsten
betreft, moet men in het oog houden dat
'AF E
een beweging van negatieve electronen naar
boven naar het gewone spraakgebruik een
stroom naar beneden genoemd wordt (§ 471 ).
§ 621. Stralen van Becquerel. Radium. BECQUEREL heeft ontdekt dat
het metaal uranium en de verbindingen daarvan van zelf, altijd door,
stralen uitzenden, die, zij het dan ook zeer zwak, dergelijke werkingen als de RöNTGEN-stralen uitoefenen. Zij kunnen, als zij gedurende
vele uren een in zwart papier gewikkelde of met een aluminiumblad
bedekte photographische plaat treffen, daarop een indruk veroorzaken.
In sommige zelfstandigheden wekken zij een fluorescentie op. Eindelijk
kunnen zij een electroskoop ontladen, een werking, die in de eerste plaats
daarom van belang is, omdat men in de snelheid waarmee de goudblaadjes samenvallen, een maat voor de sterkte V!ln de stralen heeft. De
hierover gedane onderzoekingen hebben geleerd dat het uranium zijn
merkwaardige eigenschap steeds in dezelfde mate behoudt, onverschillig
in welke scheikundige verbinding het is opgenomen.
Toen Mevr. CuRIE een groot aantal mineralen op hun "radioactiviteit"zoo noemt men de door BECQUEREL ontdekte eigenschap - onderrzoch.t,
vond zij in het pikblende een zelfstandigheid die veel sterker werkt dan
men, naar het uraniumgehalte te oordeeleu, kon verwachten. Dit deed
haar vermoeden dat in het pikblende een.tot nog toe onbekend element,
sterker radioactief dan het uranium, ZOij aanwezig zijn. Na langen arbeid
is zij er, in samenwerking met CURIE, in geslaagd een c.hloorverbinding
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van dit element, een metaal, waaraan men den naam radium heeft gegeven, in zuiveren toestand te verkrijgen. Als materiaal hiervoor dienden
d~ afvalproducten van het pikblende, nadat dit reeds voor de afscheiding
van uraniumverbindingen verwerkt was.
Daar de hoeveelheid radium in de gebezigde grondstof ongeveer een
millioenste gedeelte van de gel.eele massa bedroeg, moesten duizenden
kilogrammen wordengebruikt, om ten slotteeenige decigrammen radiumclfloride te verkrijgen.
Bij de voor dit doel noodige scheikundige bewerkingen kunnen wij
hier niet stilstaan. Wij vermelden alleen dat de methode vergelijkbaar is
met het bekende gefractioneerde distillee ren of neerslaan. De stof werd
telkens weer in twee deelen gesplitst, waarvan het een <;terker en het
-ander zwakker radioactief was, zooals uit de meting van de ontladende
werking bleek. Toen het werk een eind was gevorderd, kon ook van de
spectraalanalyse worden gebruik gemaakt. Een product dat reeds eenige
duizenden malen sterker werkte dan de oorspronkelijke stof, gaf in zijn
spectrurp voor het eerst, naast de lijnen van het barium, van welk
element het nieuwe metaal het moeilijkst te scheiden is, zwakke nieuwe
lijnen. De verdere bewerkingen leverden nu producten op, die in hun
spectrum deze nieuwe 'lijnen meer en meer vertoonden, terwijl die van
het barium verdwenen. Ten slotte werd, zooals reeds gezegd werd, het
.zuivere radiumchloride verkregen.
Om de werking van het radium op groote schaal waar te nemen
kan men zich bedienen van een hoeveelheid van eenige milligrammen
radiumchloride (of wel bromide), die in een plat doosje van eboniet,
waarvan het bovenvlak uit een micaplaatje bestaat, is opgesloten. Het
mica htat de c:tralen door, zoodat, als men het doosje dicht bij een geladen
electroskoop brengt, deze onmiddellük ontladen wordt. De werking is
. ongeveer millioen maal sterker dan die ran het uranium, en hieraan
beantwoordt ook de kortere tijd tiien meu noodig heeft om een indruk
op een photographische plaat te krijgen. Ook kan men een fluoresceerend
scherm, dat men op kleinen afstand van het doosje houdt, in het donker
zien lichten.
Men kent tegenwoordig een vrij groot aantal andere zelfstandigheden
die evenals het uranium en het radium radioactief zijn. Tot deze
stoffen, die alle als scheikundige elementen beschouwd moeten worden,
behoort het reeds vroeger bekende metaal thorium; de overige zijn
.alle juist door hunne radioactieYe eigenschappen ontdekt.
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~ 622. Aard der stralen van radioa'ctien stotl'en. De door radioactieve
lichamen uitgezonden stralen zijn niet alle van denzelfden aard; men
<mderscheidt drie soorten, die men a-, {3- en r-stralen noemt. In de
straling van een radiumpraeparaat komen zij alle voor. Zij worden door
een magnetisch veld van elkaar gescheiden; daarin wijken nl. de a-stralen
naar den eenen kant en de {3-stralen naar den anderen af, terwijl de rstralen hun weg óngestoord vervolgen. Men mag hieruit afleiden dat de aen cle {3-stJ"alen uit vom·tvliegende geladen deel(jes bestaan en wel blijkt
uit de 'richting van.. de afwijking dat deze deeltjes in de a-stralen
positieve en in de {3-stmlen negatieve ladingen hebben. De ?--stralen
bestaan uit electramagnetische evenwichtsverstoringen die zich in den
a ether voortplanten; zij geven aanleiding tot verschijnselen zooals in
§ 405 besproken werden en hebben een dergelijke kleine golflengte als
de RöNTGEN-stralen (§ 406).
Dat de beide andere soorten uit voortvliegende geladen deeltjes bestaan, wordt bevestigd door de afwijking die zij evenals de kathode- en
de kanaalstralen (§ § 618 en 619) in een electrisch veld ondergaan. Door
zoowel de electrische als de magnetische afwijking te meten, kan men
ook nu weer de verhouding tusschen de ladingeen de massa m, alsmede
de snelheid bepalen. Men heeft daarbij de merkwaardige uitkomst verkregen dat deze verhouding voor de negatieve deeltjes van de {3-stralen
hinnen de grenzen der waarnemingsfouten even groot is als voor de
-electronen van de kathodestralen. Dit heeft tot de meening geleid dat
de negatieve electronen altijd aan elkaar gelijk zijn en in alle gevallen de kleine massa heiJben, waarvan wij in § 618 hebben gesproken.
Wat de deeltjes van de a-stralen betreft, deze zijn gebleken positief'
geladen heliumatomen te zijn. Men kan dus in dit geval van "ionen"
spreken, evenals bij de kanaalstralen, bij welke men eveneens zooals
wij zagen (§ 619) met geladen atomen te doen heeft.
Evenals zich nu de deeltjes van de kanaalstralen veel langzamer
bewegen dan de electron en der kathodestralen, is ook de snelheid van de
a-stralen veel kleiner dan die der {3-stralen. De negatieve electronen
waaruit deze laatste bestaan vliegen met snelheden voort, die niet voor
.alle even groot zijn, maar tot 9 tiende van de lichtsnelheid kunnen stijgen,
Het is merkwaardig, dat, indien een radiumzout in een omhulsel is
besloteu, dat de stralen niet doorlaat, er aanhoudend warmte ontwikkeld wordt, in zoo sterke mate dat wanneer al die warmte in het
praeparaat bleef, de ter:;peratuur in een uur tijds ongeveer 100 zou
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stijgen. Die warmte beantwoordt aan het arbeidsvermogen dat bij
afwezigheid van het omhulsel door de stralen zou worden weggevoerd.
vVij moeten ons voorstellen dat, terwijl deze worden uitgezonden,
de radioactieve stof voortdw·mld in aanzimlijke mate arbeidsvet·mogen
verliest, wat alleen begrijpelijk is wanneer hij bij het uitzenden van
de stl·älen zelf vet·anderingen ondergaat van zoodanigen aard, dat de
uitstt:aling, al is het misschien na zeer langen tijd, eens moet ophouden.
Dat werkelijk zulke veranderingen plaats hebben, heeft men kunnen
aantoonen. Een nauwkeurig onderzoek van de verschijnselen van de
radioactiviteit, dat men vooral aan RUTHERFORD te danken heeft, heeft
doen zien dat een radioactieflichaam, terwijl het stralen uitzendt, tevens
in een andere zelfstandigheid overgaat. Men moet zich voorstellen dat de
atomen van de oorspronkelijke stof gesplitst worden in de uitgestooten
deeltjes en achterblijvende gedeelten, die de atomen van de nieuwe zelfstandigheid zijn. Deze laatste kan nu op zijn beurt stralen uitzenden en
gaat daarbij in een derde zelfstandigheid over, deze weer in een vierde
en zoo vervolgens, zoodat men met een reeks van in elkander overgaande elementen te doen heeft. Men kent twee van deze reeksen.
Tot de eerste behoort het radium, en van de tweede is thorium het
uitgangspunt.
·wij moeten hierbij opmerken dat de radioactieve omzettingsproducten slechts in uiterst kleine hoeveelheden voorkomen, zoodat het
onmogelijk zou zijn,_ iets van hun aanwezigheid te bemerken, wannP.er het
niet juist was door hun radioactiviteit. De mogelijkheid nu om heteene
lichaam van het andere te onderscheiden, bet·ust op de omstandigheid
dat het eene in korteren tijd verandert dan het andere, en dus ook de
straling waartoe het aanleiding geeft, spoediger verzwakt. Men heeft
voor ëtl deze lichamen den tijd kunnen bepalen, waarin zij b.v. voor de
helft verdwenen, d.w.z. in het volgende radioactieve lichaam omgezet
zijn. Dezen tijd kan men als kenmerkend voor elk lichaam beschouwen.
Om het gezegde op te helderen vermelden wij dat het eerste product
van het radium de zoogenaamde mdium-emanatie is. Dit is een gas dat
door afkoeling vloeibaar kan worden gemaakt. Om voor de helft in de
emanatie over te gaan, zou het radium 1580 jaar noodig hebben. De
emanatie zelf daarentegen is in 4 dagen half verdwenen; hij is dan nl.
overgegaan in een stof die zich op het oppervlak van allerhande lichamen vastzet en deze radioactief maakt. Ofschoon wij wegens de uiter:st
kleine hoeveelheid niets van deze stof, die men radium A (Ra A) ge-
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noemd heeft, kunnen zien, kunnen wij die toch met een vast neerslag
vergelijken; hij wordt door sterke zuren opgelost (zoodat de vloeistof
radioactief wordt). en bij wit-gloeihitte vervluchtigd.
Laat men het rieerslag op het lichaam waarop het zich heeft afgezet,
dar.. is het in drie minuten half verdwenen. De volgende ontledingsproducten, Ra B, Ra C, RaD, Ra E en Ra F, gedragen zich evenzoo als
vaste neerslagen die op het oppervlak der lichamen zijn vastgehecht.
Voor deze stoffen is de karakteristieke tijd achtereenvolgens 27 minuten,
20 minuten, 16 jaren, 5 dagen en 136 dagen. Met het RaG, dat uit het
Ra F ontsta~t, en zelf niet radioactief is, is de rij gesloten ..
Men heeft ook kunnén aantoonen dat de karakteristieke tijd voor het
uranium ongeveer 5000 millioen jaar is. Een der opvolgende ontledingsproducten van dit metaal is het radium, zoodat de reeks waarvan wij.
zoo even spraken, met het uranium begint. ln de thoriumreeks vindt
men dergelijke omzettingen als in de uraniumreeks.
Wij moeten eindelijk vermelden dat de radioactieve stoffen in de natuur
zeer al12:emeen verbreid zijn, zoodat b.v. vele grondsoorten en minerale
wateren het vermogen hebben stralen. uittezenden, waarvan men de werking met behulp van gevoelige en zorgvuldig geïsoleerde electroskopen
kan waarnemen.
§ 623. Geleidende gassen. Worden in de nabijheid van een geladen
electroskoop RöNTGEN-stralen voortgebracht, of bevindt zich daar een
radioactief lichaam, dan ziet men de goud blaadjes, soms zeer snel, samenvallen. Nader onderzoek heeft geleerd dat dit hieraan moet worden toegeschreven, dat de RöNTGEN-stralen of de ·y-stralen, en evenzoo de
voortvliegende a.- en !3-deeltjes, de lucht waa1•in zij voortgaan geleidend maken, zoodat de lading van den electroskoop kan worden weggevoerd. Electronen die onder den invloed van ultraviolette stralen of
ten gevolge van verhitting uit een lichaam ontwijken, hebben op het
omringende gas dezelfde uitwerking.
Dat werkelijk de ontlading van den -electroskoop op de aangegeven
wijze moet worden opgevat, kan door eenvoudige proeven worden bewezen. Zoowel de RöNTGEN-stralen als de stralen van radioactieve lichamen worden door een plaat .lood tegengehouden en men kan hiervan
gebruik maken om den electroskoop en de lucht in de onmiddellijke
nabijheid daarvan tegen hun werking te beschutten. Blaast men nu onder
zulke omstandigheden lucht van een plaats waar hij wel aan die werking
is blootgesteld, naar den electroskoop toe, dau wordt deze ontladen, een
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bewijs dat dit werkelijk het gevolg is van een bijzondm·en toestand,
waarin de lucht door de stralen wm·dt gebracht. Men kan trouwens
ook op andere wijze aantoonen dat het gas, wanneer de stralen het doorkruisen, geleidend wordt. Laat men er een electrische kracht op werken,
dan veroorzaakt deze een electrischeni stroom.
Men heeft gelegenheid dit laatste op te merken als men bij de in§ 620
besproken en in Fig. 501 voorgestelde proef den draad AB tot gloeiing
brengt door een electrischen stroom die b.v. langs KB wordt toe- en
langs A L wordt afgevoerd. Dan komt. nl. bij den stroom waarvan in
§ 620 sprak~ was en die onmiddellijk aan de uitzending van negatieve
electronen door den draad is te danken, nog een andere, waarvan de
oorsprong te zoeken is in de electromotorische kracht die den stroom
in KB A L levert, en die kan ontstaan omdat de door AB uitgezonden electronen het gas geleidend maken. Is, zooals de volle lijn CD B
aangeeft, C met het positieve einde van den draad verbonden, dan heeft
deze tweede stroom in B D CP dezelfde richting a.ls de eerste; de van
K komende stroom vindt nl. van B naar het middelste deel E F van
den draad twee wegen, een door den draad en een langs B D CP en
door het gas. Vllordt daarentegen, zooals de gestippelde lijn aanwijst,
C met het negatieve einde van AB verbonden, dan hebben in den
verbindingsweg de twee stroomen tegengestelde richting. Men zal
dit gemakkelijk inzien als men bedenkt, dat de stroom zich nu in het
midden van den draad in twee deelen splitst, waarvan het eene in den
draad blijft, terwijl het andere door het gas en verder over P en C
naar A gaat.
Welke stroom nu de overhand heeft, hangt van de omstandigheden af,
maar in elk geval is bij de tweede verbindingswijze de uitslag van den
galvanometer kleiner dan bij de eerste.
Wij merken nog op dat men, ten einde met een gas van geschikte
dichtheid te kunnen werken, den draad in een gesloten glazen bol kan
aanbrengen, zoodat men ,net een gloeilampje werkt, waarin op kleinen
afstand van den gloeidraad een plaatvormige electrode is aangebracht.
Het geleidingsvermogen van de lucht is bij zulke proeven steeds vele
malen kleiner dan dat van zelfs zeer zwakke zoutoplossingen. Wat nu
de oorzaa:k ervan betreft, d.w.z. de wijze waarop de lucht de electriciteit geleidt, ligt het voor de hand, zich voor te stellen dat m· in het
gas positief en negatief' geladen deeltjes in vrijen toèstand aanwezig
zijn, die door een electi'ische kracht naar ve1·schillende zijden worden
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gedreven, zoodat de opgewekte electrische stroom veel overeenkomst
heeft met dien in een electrolyt. Deze opvatting wordt door vele versehijnselen bevestigd, w~tarover wij hier niet kunnen uitweiden, maar
waarvan er een vermeld moge worden. Wanneer men bij de bovenvermelde proef met den electroskoop den luchtstroom tusschen de platen
van een condensator door laat gaan, en wel in een richting evenwijdig
daaraan, dan houdt de ontladende werking op, zoodra op een of andere
wijze de platen op een voldoend potentiaalverschil worden gebracht. De
lucht heeft dan zijn geleidingsvermogen verloren en dit is begrijpelijk
als men zich voorstelt dat dit vermogen het gevolg is van vrije deeltjes
met positieve en negatieve ladingen. In het electrische veld tusschen de
condensatorplaten worden deze naar verschillenden kant gedreven, zoodat
zij uit de lucht naar de platen worden verwijderd, en de lucht in den
oorspronkelijken niet geleidenden toestand bij den electroskoop komt.
De bedoelde deeltjes worden gasionen genoemd; zij ontstaan ongetwijfeld doordat de gasmolekulen, hetzij door de electrische krachten in de
RöNTGEN-stralen of de r-stralen, hetzij door den stoot der deeltjes van
de a- of !3-stralen in twee stukken uiteengeslagen worden, heteene met
een positieve en het andere met een negatieve lading. Laat men de lucht
eenigen tijd aan zichzelf over, dan gaat het geleidingsvermogen verloren,
daar de tegengestelde ionen zich weer met elkaar verbinden. Behalve
door de genoemde oorzaken kan de lucht ook door kathodestralen geïoniseerd worden. Wanneer b.v. in een ontladingsbuis de verdunning nog
niet zoo ver is gedreven, dat de electronen die van de kathode uitgaan,
den tegenoverliggenden glaswand bereiken, worder, zij door de in de
buis aanwezige luchtmolekulen in hun voortgang gestoord. Het schijnt
wel dat bij het stooten van de electronen tegen deze de uitstraling plaats
heeft, die wij als negatief glimlicht waarnemen; zoolang de elect1·oner.
ongestoord voortvliegen, gaat e1• geen licht van uit. Maar bovendien
moet men aannemen dat door de genoemde stooten de luchtmolekulen
in positieve en negatieve ionen gesplitst worden. Deze worden door het
electrische veld naar verschillende zijden gedreven, en kunnen, wanneer
zij een zekere snelheid gekregen hebben, opnieuw door hun stoeiten
molekulen ioniseeren. Zoo is weldra in de buis een zeer groot aantal
vrije ionen aanwezig, die de verdere ontlading ten gevolge hebben. 0ok
bij een gewone electrische vonk heeft men ongetwijfeld met lucht te
doen, die door ionisatie geleidend is geworden. Dat de vonk eerst bij·
een bepaald potentiaalverschil ontstaat, kan men begrijpen als men zich
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voorstelt dat eerst wanneer het electrische veld een zekere. bepaalde
sterkte heeft gekregen, de eerste electronen die van een der geleiders
uitgaan, zoo groote snelhedèn aannemen, dat zij door hun stoot de lucht•
molekuJen ontleden. Is dit eenmàal begonnen, dan kan het aantal ionen,
ten gevolge van de splitsing der luchtmfrlekulen door de stooten van de
reeds aanwezige ionen, zeer snel toenemen.
Het is gebleken dat ook de dampkringslucht altijd voor een klein gedeelte geïoniseerd is, hetzij door de stralen die van radioactieve stoften
uitgaan, hetzij door de ultraviolette stralen die in het zonlicht voorkomen. Het geleidingsvermogen dat de lucht op deze wijze heeft verkregen,
heeft ten gevolge. dat een geëlectriseerd voorwerp langzamerhand zijn
lading verliest.
In de -vrije ionen die in den dàmpkring aanwezig zijn, moet men zonder twijfel de verklaring zoeken Yan de verschijnselen van de luchtelectriciteit en van het onweer, maar wij kunne.• daarbij niet stilstaan. Wij
willen alleen nog vermelden dat vrije ionen als kernen kunnen dienen,
waaromheen waterdamp zich condenseert (verg. § 290), welke eigenschap
voor de meteorologische verschijnselen van groot belang is. Het gemakkelijkst ·VIlrdicht de waterdamp zich rondom negatieve ionen, die dan bij het
dalen van de gevormde druppels uit de luchtmassa worden weggevoerd,
terwijl de pMitieve ionen daarin achterblijven. Men kan zich.voorstellen
dat op deze wijze aanmerkelijke potentiaalverschillen tusschen naburige
luchtlagen ontstaan.
§ 624. Elementaire electrische lading. Zooals reeds in § 618 gezegd
werd, is de lading der negatieve electrorien gelijk aan die van de
wetterstofionen in een electrolyt en dus (j 539)
Fig. 502.
in het algemeen gelijk aan de lading die eenwam·dige electro[ytische ionen hebben. Het beste
bewijs hiervoor is geleverd door de proeven van
MILLIKAN, waarvan Fig. 502 een denkbeeld kan
p
geven. A en B zijn twee horizontale condensatorplaten, en in de ruimte P boven A wordt
door
een zijbuis lucht geblazen, die zeer kleine
A
oliedr uppeltjes bevat. Door een fijne opening in
de plaat A kunnen deze in de ruimte tusschen
de platen komen. Zij worden zijdelings sterk
·"verlicht en met behulp van een kijkertje op een afstand van eenige
deCimeters als lichte stippen op een donkeren achtergrond waarge.-
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nomen. Twee horizontale draden in den kijker maken het mogelijk,
de beweging van een druppel in verticale richting te volgen.
Is er geen electrisch veld tusschen de platen, dan valt de druppel met
een snelheid die na onmerkbaar korten tijd standvastig wordt (§ 95),
en die men kan afleiden uit de oogenblikken op welke het b::.eld de
draden passeert. Daar nu de druppel bij het ontstaan allicht een electrische lading heeft gekregen, kan men de snelheid vergrooten of verkleinen
door eP-n potentiaalverschil tusschen de condensatorplaten aan te brengen;
men kan den druppel ook doen stijgen of zwevend houden. Waar het
vooral op aankomt, is dit, dat de lading van den druppel van tijd tot
tijd verandert. Is nl. de lucht min of meer geïoniseerd, waarvan men
zich kan verzekeren (§ ü23) door een radioactieve stof in de nabijheid
te brengen, dan vangt de druppel nu en dan een ion op, wam·doo1·
zijn lading verandert.
Zij m de massa van den druppel, dus m g zijn gewicht, en laten wij
aannemen dat de druppel, als hij een snelheid v heeft, van de lucht een
daaraan evenredigen weerstand a v ondervindt. Dan wordt de valsnelheid
bij afwezigheid van een electrisch veld bepaald door

mg-av=O,
v=mg

. . . . . (3)

"waarvan wij de lading e noemen,

Is bij een tweede proef de druppel,
onderworpen aan een electrisch veld tusschen de platen, van de sterkte
E, dan is er een verticaal gerichte kracht e E; wij kiezen voor deze,
evenals voor E, de richting naar boven voor de positieve. Bij een voldoende positieve waarde van e E zal de druppel stijgen met een snelheid
v', bepaald door
, eE-mg
. . . . (4)
V=----=Voor den weerstandscoëfficient a kan men in eerste benadering stellen
a=CR, . . . . . . . . . (5)
als R de straal van het bolletje is; C is een bekende coëfficient, die met
de inwendige wrijving der lucht samenhangt, en bij 15° C. de waarde
0,00341 heeft. Daar nu, als s de dichtheid der olie voorstelt, ·
4

m=3'11'R8s

. (6)

is, kan men met behulp van (3), (5) en .(6) uit de waargenomen val-
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snelheid "-' den str~l R en den coëfficient" afleiden. Door middel van (4)
kan dan vm·der uit áe stijgsnelheid in een veld van bekende ste1·kte
de lading e w01·den gevonden.
Ondergaat nu de lading een verandering ~ e, dan blijft, daar de massa
doOl' het opvangen van een ion niet merkbaar vergroot wordt, en zooals
uit de waarnemingen blijkt, ook « hetzelfde blijft, de valsnelheid v onveranderd. De stijgsnelheid v' ondergaat echter, zooals uit (4) volgt, de
verandering

(7)
Door deze betrekking is ~ e bepaald als men ~ v' heeft gemeten.
Daar men den druppel voortdurend kan laten dalen en rijzen, kan
men hem geruimen tijd in het gezichtsveld houden, en herhaaldelijk
de snelheden v en v' meten. Terwijl nu werkelijk v steed& even groot
was, veranderde v' van de eene proef tot de andere; de verschillende
waarden die men voor de verandering ~ v' vond, bleken in de verhouding van geheele getallen tot elkaar te staan. Op grond van (7) mag
men hieruit besluiten dat ook de waarden van ~ e zich als geheele
getallen verhouden.
Het verdient hierbij de aandacht dat het opvangen van een ion alleen
plaats heeft als er geen electrisch veld is. Geschiedde het ook in het
veld en wel in den loop van een waarneming, dus op een oogenblik
waarop het beeld van den druppel ergens tusschen de draden is, dan
zou men niet mogen aannemen, zooals wij gedaan hebben, dat van den
eenen draad tot den anderen de stijgsnelheid v' hetzelfdé blijft.
De kleinste voor~ e gevonden waarde, waarvan alle andere veelvouden
zijn, was eerst voor druppels van verschillende grootte ongelijk. De verschillen verdwenen echter zoodra men aan de betrekking (5) een correctie aanbracht, waarvoor ook theoretische gronden kunnen worden
aangevoerd. Men moet nl. (5) vervangen door

ÇR

«=---,
1
R
waarin q eeQ. coëfficient is, die uit proeven met een. voldoend aantal
druppels kan worden afgeleid.
MILLIKAN vond ten slotte voor de kleinste lading die bij zijn proeven
voorkwam, en die wij nu door e zullen voorstellen, in electrastatische
eenheden

+_2_
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e = V471" .4,77.10-IO

[e = 4,77.'10-10]

dus in electromagnetische eenheden (§ 508)
e=V471".1,59.10-20

[e=1,59.10-20) . . . • (8)

Of nu uit de lucht niet alleen ionen, maar ook vrije negatieve electronen worden opgevangen, kan men betwijfelen, daar zulke deeltjes,
zoo zij op één oogenblik aanwezig zijn, waarschijnlijk spoedig aan molekuien zullen worden vastgelegd. MILLIKA!'i heeft echter ook met kwikdruppeltjes gewerkt en een verandering van lading door ultraviolètte:
stralen teweeggebracht (§ 620); in deze gevallen vond hij eveneens de
bovenstaande waarden, die dus ook voor negatil)Ye electronen gelden,
daar het aan geen twijfel onderhevig is dat onder den invloed van ultraviolette stralen zulke deeltjes ontwijken.
Aan den anderen kant is (§ 539) de lading van 1,045.10- 6 gram
waterstofionen
[0,1]
V471" .0,1
electromagnetisehe eenheden. Rekent men dat een grammolekuul68.10!:l
molekulen bevat (§ 300), dan vindt men voor het aantal ionen in
'1,045.10- 6 gram waterstof 71.'1017, Deeling van. de zooeven opgegeven
lading door dit getal geeft voor de lading van een waterstofion

V 4 7/". 1,4.10-20

[1,4.10-"o],

wat met (8) voldoende overeenstemt. Het verschil kan aan de onnauwkeurigheid van het in een grammolekuul aangenomen aantal molekulen
worden toegeschreven. Meer vet·trouwen verdient MILLIRAN's uitkomst (8)
voor de kleinste ooit voo1·komende electrische lading, de "elementaire''
lading. Gaat men daarvan uit, dan vindt men uit het electrochemisch
aequivalent van waterstof voor hetaantal molekulen in een grammolekuul
()0.10~ 2 •

§ 625. Energiequanta. Niet alleen is door de zooeven besproken onderzoekingen vastgesteld dat alle electrische ladingen veelvouden zijn
voor een positieve of negatieve elementaire lading, die de door MILLIKAN
bepaalde grootte heeft, men is er ook in geslaagd, zich een voorstelling
te vormen van de wijze waarop de ladingen in de atomen voorkomen;
dat men daarmede op den goeden weg is blijkt vooral uit de verklaring
die men heeft· kunnen geven van zekere regelmatigheden die in de
ligging der spectraallijnen wm·e'/1, (f[Jgemet·kt.
Voor wij van ditalles iets zeggen, moet een denkbeeld vermeld worden,
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waartoe PLANCK in de theorie der warmtestraling is gekomen Hij onderstelt dat de deeltjes die licht- of warmtestralen uitzenden, dit niet
doen in elke willekeu'l·ige hoeveelheid, maar zoo dat het uitgestraalde
(!rbeidsvermogen steeds gelijk is aan een zeke1· bepaald klein bedrag,
dat men het "energiequantitm" kan noemen, of aan een veelvoud
daarvan.
Om van de energie waarmede bij verschillende temperaturen stralen
van verschillende golflengten worden uitgezonden rekenschap te geven,
moest hij aannemen dat het energiequantum elJenredig is met de
"frequentie" v· der straling, d.w.z. met het aantal trillingen per tijds·eenheid, zoodat het kan worden voorgesteld door
hv.
Voor de hierin voorkomende constante vond hij uit de metingen over
-de warmtestraling in C. G. S.-eenheden h = 6,415.10-~7. Latere bepalingen van andere natuurkundigen gaven de waarde
h = 6,55.1ö-27.
Men kan ook zeggen dat het product van de kleinste hoeveelheid
uitgezonden energie met den trillingstijd ;; de waa1·de h heeft.
Wij kunnen bij de beschouwingen van PLANCK niet stilstaan en bepalen
~ns er toe een experimenteele bevestiging te vermelden, die zijne onderstelling heeft gevondèn. FRANCK en HERTZ hebben proeven genomen,
waarbij ionen door een electrisch yeld in kwikdamp werden voortgedreven. Deze deeltjes kregen daarbij een snelheid die bepaald wordt door
den arbeid der op hen werkende electrische kracht, dus(§§ 465 en 493)
-door het potentiaalverval langs den doorloopen weg. Als dit potentiaalverval tot 4,9 volt steeg, konden de ionen door hun stoot tegen de
kwikatomen aanleiding geven tot een uitstraling in het ultraviolet van
de golflengte 2,536.10-5 cm.
Onderstellen wij dat de lading van een ion één elementaire eenheid
bedraagt, dan vinden wij den arbeid van het veld door (8) met het
potentiaalverval, eveneens in elP-ctromagnetische eenheden uitgedrukt,
te vermenigvuldigen. Bij e~n verval van
4,9 volt=

:4

97(' .108

[4,9.10']

electromagnetische eenheden (§ 500), is de uitkomst
7,8.10- 12
en dit getal stelt nu tevens de kinetische energie voor, die het ion aan
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het einde van zijn weg heeft gekregen. Men kan het vergelijken met
het energiequanturn van de uitgezonden straling; daar
)I=

3.1010
1181015
2,536.10- 5 = ' •

is, wordt dat quanturn
h )I= 6,55.10-27 .1,18.1015 = 7,7.10-1:!.

De overeenstemming van dit getal met het vorige, 7,8.10-12 geeft een
krachtigen steun aan de onderstelling van PLANCK, als men zich nl. voorstelt dat bij een botsing tegen een kwikatoom de geheele kinetische
energie van het ion aan de uitstraling besteed wordt.
Wij zullen aannemen dat in alle gevallen licht wordt vom·tgebracht
tot een bedrag van een energiequanturn of van een veelvoud daa1•van.
Daaruit volgt dat men de frecj'uentie ll kan berekenen zoodra men de
uitgestraalde energie kent; heeft men red~n om aan te nemen dat men
met één energiequanturn te doen heeft, dan heeft men slechts het
bedrag der uitgestraalde energie door h te deelen.
§ 626. Formule van Balmer voor het waterstofspectrum. In het
spectrum van waterstof komen behalve de twee reeds in~ 387 genoemde
lijnen nog andere voor, een in het blauwviolet en een groot aantal in het
ultraviolet. Reeds lang geleden heeft BALMER een empirische formule
opgesteld, die met groote nauwkeurigheid de golfl~ngten van vele dezer
lijnen weergeeft. Stelt men nl. in de vergelijking
i\=

p2

3,64720.10-5·-.---4-·
p·-

voor p de geheele getallen, van 3 af, dan vindt men de golflengten van
waargenomen lijnen. Dit blijkt uit de volgende tabel, die nog verder had
kunnen worden voortg~zet. Ter bekorting is de factor 10-5 weggelaten.
p

À

gemeten. I
3
4
5
6
7
8
9

6,5650
4,8629
4,3420
4,1031
3,9714
3,8903
3,8368

I

bere~end.

p

6,5650
4,8629
4,3419
4,1031
3,9714
3,8903
3,8367

10
11
12
13
14
15
16

À

À

gemeten.

berekend.

3,7992
3,7719
3,7513
3,7353
3,7228
3,7129
3,7048

3,7992
3,7719
3,7514
3,7356
3,7228
3,7132
3,7051
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Door de uitdrukking voor À op de lichtsnelheid 3.'1010 te deelen, krijgt
men een formule voor de frequentie, die men in den volgenden vorm
kan brengen
1
-1 \
(9)
;;=3,29.'1015 ( 22-2).
p.
Men is er later in geslaagd, ook voor de spectraallijnen van andere
elementen dergelijke, zij het ook iets meer ingewikkelde formules op te
stellen, waarbij het vooral merkwaardig is, dat steeds dezelfde coëfficient
.'3;~9.10 15 voorkomt. Die coëfficient moest dus wel een universeele beteekenis hebben ; J~ij moest afhangen van grootheden die bij alle atomen
een rol ,;pelen en in alle gevallen dezelfde waarden hebben. Hoe het
hiermede gesteld is, is lang verborgen gebleven, tot in 1913 BoHR door
zijn theorie van het waterstofatoom het raadsel heeft opgelost.
§ tl27. Theorie van het waterstofatoom. Men heeft allen grond om
aan te nemen dat de straling van lichtende wate1·stof uitgaat van
Prije atomen en niet van uit twee atomen samengestelde molekulen.
Zich aänsluitende aan een denkbeeld van RuTHERFORD onderstelt BoHR
nu dat het atoom bestaat uit een positieve kern, en een daarom
I'Ondloopend negatief' electron, beide met de elementaire electrisclle
lading, zoodat, als e de in § 624 opgegeven grootte heeft, de ladingen
e en - e zijn. Daar de massa van het electron slechts het 1850•te van
die van het geheele atoom bedraagt (§ 618), is verreweg bet grootste
gedeelte dezer laatste in de kern opeengehoopt. Het gevolg daarvan is,
dat men met voor ons doel voldoende benadering de kern als stilstaand
mag beschouwen.
Tu.~schen de ken1 en het elect1·on wordt geen andere kracht ondersteld dan de aantrekking die uit de electrische ladingen voortvloeit. Daar deze omgekeerd evenredig is aan de tweede macht van den
afstand, dus dezelfde wet volgt als de algemeene aantrekkingskracht,
komt de beweging van het electron om de kern met die van een planeet
om de zon (§HO) overeen; het kan cirkels of ellipsen van allerlei vorm
en gt'ootte beschrijven.
Het eigenaardige van de theorie van BoHR is nu dat niet alle bewegingen die volgens de regel.~ der mechanica zouden kunnen bestaan, als in werkelijkheid mogelijk beschouwd worden, mam· slechts
diegene daaronder, die aan bepaalde vom·waarden voldoen. Ook hier
worden dus, evenals PLANCK het in zijn theorie der warmtestraling
doet, volkomen geleidelijke ovm·gangen uitgesloten; van de eene mo-

+
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gelijke bewegingswijze tot de andere komt nzen door een sprong. In
de voorwaarden die aan de mogelijke bewegingen gesteld worden, is
van de constante h sprake, die in de uitdrukking voor de energiequanta
(§ 625) voorkomt; wij kunnen daarom van "quantavoorwaarden" spreken.
Er wordt nu eindelijk aangenomen dat op een of andere wijze waarvan wij ons geen rekenschap kunnen geven, de eene bewegingswijze
overgaat in de andere, zoodat na de verandering het electron op andere
wijze om de kern loopt dan daarvoor. Heeft zulk een verandering plaats,
dan verandert de energie van het atoom; zij is eerst b.v. e, en later s'.
Terwijl nu, als s' s is, de overgaQg slechts kan plaats hebhen als van
buiten energie aan het atoom wordt toegevoerd, zal, als s' s is, bij de
verandering een hoeveelheid energie s - s' moeten worden afgestaan.
BoHR neemt aan dat de lichtuitstraling het .gevolg is van plotselinge
ve~·anderingen in den bewegingstoestand in de laatstgenoemde richting; hij leidt, naar den aan het slot van §6'25 gegeven ·l'egel, de
frequentie 11 van de uitgezonden stralen uit de ene1·gievermindm·ing
s-s' af, en stelt du~

>

<

e-e '

• (10)

ll=-,-~-

Wij moeten er ons nu verder toe bepalen, het gezegde nader uit te
werken in de onderstelling dat het electron· in een cirkel om de kern
loopt. Er is dan slechts één quanta voorwaarde, waardoor de straal en in
verband daarmede de urnloopssnelheid bepaald wordt, en alle berekeningen worden betrekkelijk eenvoudig. Ter bekorting zullen wij de formules
alleen neerschrijven, zooals zij luiden als men zich van de gebruikelijke,
en wel van electrastatische eenheden (~ 448) bedient.
Wij schrijven dus, als 1' de afstand van het electron tot de kern is,
voor de aantrekking die het van deze ondervindt,

~

(§ 466); daaruit

volgt voor den arbeid dien de aantrekking verricht als het electron van
den afstand 1' af tot in het oneindige verwijderd wordt,
e2

U=-- . . . .
1'

. . (11)

Deze uitdrukking kunnen wij de potentieele energie van het electron
ten opzichte van de kern noemen, als wij nl. die potentieele energie op
oneindigen afstand gelijk nul stellen (verg. § 126).
Men kan formule (11) afleiden door een redeneering zooals in § 454 werd
gebezigd om vergelijking (21) van die § te bewijzen.
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Zal nu het electron, waarvan wij de massa m noemen, met de snelheid
v een cirkel beschrijven, dan moet
m u2

e2

-J'-='1'2

zijn. Daaruit volgt
v=e

VT
-

m~·'

welke betrekking ons leert hoe groot de snelheid moet zijn als een cirkel
met willekeurig gekozen straal zal worden doorloopen.
De omloopstijd is
.3-= 2 n· =
v

~~ V1nr, . . . . . .
e

(12)

de kinetische energie bedraagt
. (13)
en de geheele energie
. . . . (14)
De door BoHR ingevoerde quantavoorwaarde komt hierop neer, dat
het product van de kinetische energie met den omloopstijd een veeZeoud van ~ h is. Wij hebben dus, als p een geheel getal is,
T.3-=

lP h,

of, wegens (12) en (13),

1reV mr= ~Ph,
h2
r=p 2 4
-.-0 - -2

• • • , • • • • (15)
·
De stralen der mogelijke cirkelbanen (eerste, tweede, derde cirkel, enz.)
staan dus tot elkaar als '1, 4, 9, 16, enz.
Substitueert men de waarde van r in (14), dan vindt men voor de energ~e
1 21r2m e4
e=- p 2 -~, • • • • • • • (16)
1r~me

waaruit blijkt dat uitstraling kan plaats hebben als het electron van een
beweging in een door zeker getal p gekenmerkten cirkel overgaat tot
een beweging die door een kleiner getal p' wordt gekenmerkt. De uitgestraalde energiE:' vindt men door van (16) de waarde e' af te trekken,
die men krijgt als men p door p' vervangt, en (10) geeft vervolgens voor
de frequentie van het uitgestraalde licht
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. . . • • (17)
De coëfficient in deze uitdrukking kan geheel berekend worden. Men
kent nl. h (§625); voor e moet men stellen 4,77.10-Vl (§624), terwijl
men m kan afleiden uit de bekende verhouding tusschen e en m. Men
heeft nl., als .men e in de gebruikelijke electramagnetische eenheden
e
= 1,77.107 en daaruit volgt, wanneer wij, zooals wij;
uitdrukt(§ 618),

m

hier doen, de gebruikelijke electrastatische eenheden bezigen,
___!:___

m

== 5,31JOlï,

Voert men de berekening uit, dan gaat (17) over in

.

i/=

1
1
( p'2
3 l 27101"
- pfl )
D
'

l

wat zoo goed als volkomen met de formule van BALMER overeenstemt,
als meri p' = 2 stelt. .De lijnen van het watersto{i,pect1·um waarvan de
golflengten in § 626 werden opgegeven, ontstaan dns, de eerste bij den
overgang van den 31en cirkel tot den 2den, de tweede bij den overgang van den 4d""' tot den 2den cirkel, en zoo vervolgens.
Na deze goedgeslaagde verklaring ligt de gedachte voor de hand
dat er in het waterstofspectrum nog andere lijnen kunnen zijn dan
de door de formule van BALMER voorgestelde. Evenals de tweede cirkel
zouden ook de eerste en de derde de eindbaan van het electron kunnen
zijn, d.w.z. er zou licht uitgestraald kunnen worden door den overgang van den tweeden, den derden cirkel, enz. naar den eersten, en
evenzoo bij den overgang van den vierden, den vijfden cirkel enz.,
telkens naar den derden. Inderdaad heeft men in het ultraviolet lijnen.
gevonden die door bovenstaande formule met p' = 1, p = 2, 3, enz.
worden voorgesteld, en in het ultrarood lijnen waarvoor p' = 3,
p =4 en 5 is.
Men moet zich voorstellen dat de natuurlijke toestand van het
atoom die is, waarbij het electron in den eersten cirkel rondloopt.
Bij de ontlading door een Geisslersche buis kan het, b.v. door een
botsing van hef. atoom met eenig _ander deeltje, onder opneming van
arbeidsvermogen op een der cirkels met grooteren straal gebracht
worden; uitzending van een der lichtsoorten van de "Balmer.:.reeks"
kan dan plaats hebben als het eleetron door een o0rzaak waarvan
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wij ons nog geen voorstelling kunnen maken, tot den tweeden cirkel
-overgaat.
Voor den straal van den eersten cirkel vindt men uit (15) 1' = 0,53.1Ö-S
em, wat in goede overeenstemming is met hetgeen men van de afmetingen
der atomen en molekulen weet.
§ 628. Moeilijkheden in de theorie van Bohr. De beschouwing der
elliptiscl1e banen heeft BoHR eveneens tot formule (17) geleid en het
Yertrouwen dat men in zijn theorie mag stellen is nog zeer versterkt
-door de verklaring die zij van andere bijzonderheden in de spectra heeft
gegeven. Intusschen blijven er nog vele moeilijkheden over. Wat dit
betreft merken wij het volgende op.
a. Volgens de grondbeginselen der electriciteitstheorie zou een electron
dat in een cirkel rondloopt electromagnetische golven moeten uitzenden
met een periode gelijk aan den omloopstijd (verg. § 613). Wegens het
daarmee gepaard gaande verlies aan arbeidsvermogen zou het atoom niet
in den toestand blijven, waarbij het electron in een cirkel rondloopt;
-op den duur zou het electron op de kern vallen.
Men moet dan ook ondersterren dat, in strijd met de algemeen aangenomen beginselen, de "mogelijke" bewegingen van het electron, zoo
lang zij ongestoord plaats hebben, tot geen uitstraling van enm·giP
4anleiding geven.
b. De theorie laat geheel in het duister door welk mechanisme het
licht wordt uitgezonden. Van "trillende" deeltjes, min of meer vergelijkbaar met geluidgevende lichamen (§ 383) en waarvan de trillingstijd zou
bepaald worden door de massa en de kracht waarmee zij naar den evenwiehtsstand worden gedreven, is geen sprake. Den in (10) uitged1·ukten
regel voo1· de bepaling der frequentie kan men aan geen enkel beginsel der mechanica vastknoopen.
c. Evenmin kan men rekenschap geven van de bepe1·king die in
de quantavoorwaarde aan de mogelijke bewegingen is opgelegd.
Men kan intusschen tet· rechtvaardiging der quantavoorwaarde er op wijzen,
dat zij zich nauw aansluit aan de In § 625 ingevoerde hypothese der energiequanta. Verlangt men dat bij de cirkelvormige beweging van het electron de
kinetische energie, die steeds even groot is, de grootte

-~ p

Z zal

hebben,

waat•in .s- de omloopstijd is, dan ligt het voor de hand te ondet•stellen dat voor
een deeltje dat met de periode .s- trilt, en waarvan de kinetische energie van
oogenblik tot oogenblik verandert, het gem-iddelde dier energie ; p

~moet

zijn. Zijn de trillingen enkelvoudfg, dan ts de gemiddelde waarde der poten-
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tieele energie even groot als die der kinetische energie'). De quantavoorwaarde
zou dus

vei~langen

dat de totale energie door p

!2._ kan worden voorgesteld.
s-

Neemt men nu aan dat licht wordt uitgezonden door een trillend deeltje, dat
begint tnet een energie van dfe grootte en deze door uitstraling geheel vm·liest,
dan kan men besluiten dat de lichtuitstraling plaats heeft bij veelvouden van
de energie

!2._;
overeen, daar__!_= v is.
s- dit komt met het in § 625 gezegde
.
s-

Et" is echter nog deze tegenstelling, dat wij hier onderstelden dat het trillende deeltje, op zeker oogenblik zich ovet·eenkomsêig een quantavoorwaarde
bewegende, vervolgens geheel tot rust komt, terwijl de in de theorie Yan
BoHR door quantavoorwaarden bepaalde bewegingen geacht worden, kortet·
of langer tijd onveranderd te blijven bestaan.

§ 629. Verdere ontwikkeling der theorie. Structuur der atomen.
Over de uitbreiding die BoHR zelf en andere natuurkundigen aan
zijne beschouwingen hebben gegeven, moeten wij zeer kort zijn.
a. Men stelt zich voor dat de atomen van andere elementen een
dergelijken bouw hebben als die van waterstof. E-r is steeds een pos·itief geladen kern, die bijna, de geheele massa von het atoom heeft,
maar, in tegenstelling met de wate1·sto{, is hij door meer· elect1·onen
dan één omringd. Is het aantal N, dan moet, daar het atoom in zijn
natuurlijken toestand evenveel positieve als negatieve lading bevat,
de lading van de kern Ne zijn.
Het getal N is des. te grooter naarmate het atoomgewicht hooger is;
men kan el', met een enkele uitzondm·ing, het 1·angnummer vom~
nemen, dat de plaats van het element in een natuurlijke 1'angschikking, zooals de tabel van MENDELEJEFF, aanwijst. Dit "atoomnummer" is
b.v. 2 voor helium, 3 voor lithium, 30 voor zink, 78 vpor platina, 82
voor lood en 88 voor radium.
De beteekenis der atoomnummers had reeds VAN DEN BROEK in het
licht gesteld en het is aan geen twijfel onderhevig dat de eigenschappen
van het element in de eerste plaats door het atoomnummer bepaald
worden. Van daar dat, waar de volgorde der atoomnummers versehilIend is van die der àtoomgewichten, een natuurlijke rangschikking
zich aan t'le eerste moet houden.
1) Berekent men b.v. het verschil van de in § 18i, c voor de potentieele
-en de kinetische en11rgie opgegeven waarden, voo1· Ijl 111~mende wat in§ 18i, a
is te ·vinden en op fm·m. (11) van §·!Si, c lettende, dan lwmt men tot een uit-

drukking met den factor cos 2 ( 2 >r'

~

+ p).

Het gemiddelde hiervan ov~r

een volle pe•·iode is nul.

Lli

~
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lJe bewegmg de,· electtonen om de kern wordt door quantavoorwaarden nader bepaald. Intusschen stuit de theorie hier nog op groote
wiskundige moeilijkheden, Dit heeft niet belet, van de voo1· verschill-e1ide elementen karakte1·istieke RöNTGE:"l-stmlen (~.406) een bevredigende ve1·klaring te geven; de daarvoor opgestelde formules vertoonen
veel overeenkomst met (17).
b. De mdioactieve ve1·schijnselen hebben hun oorsp1·ong in de atoomkern; door deze w01·den zoowel de a- als de {3-deeltjes uitgezonden,
wat tot de opvatting .leidt, dat die deeltjes op een of andere wijze als
zoodanig in de kern aanwezig ziju. De uitzending gaat ve1·gezeld van
tJeranderingen in het atoomnummer en het atoomgewicht, die men
gemakkelijk kan aangeven. De a-deeltjes zijn nl. (§ 622) positief geladen
heliumatomen, of, zooals wij nu kunnen zeggen, kernen van heliumatomen; zij hebben de lading 2 e, en het verlies van een a-deeltje moet
dus, daar de lading van de kern Ne is, het atoomnummer N met 2 ver,.
lagen. Bij de uitzending van een /3-deeltje, d.w.z. van een electron met de
lading - e, moet N met 1 stijgen. Wegens de kleine massa van het
electron wordt door het uitstooten van een {3-deeltje het atoomgewi~ht
niet merkbaar veranderd. Het neemt daarentegen met 4 af bij het ontwijken van een a-deeltje, daar het atoomgewicht van helium 4 is.
Dit alles in het oog houdende kan men, zooals de volgende tabellaat
zien, uit het atoomnummer en het atoomgewicht van het radium die
van de daaruit gevormde, in § 622 genoemde producten afleiden.

Atoomnummer.
Radium (oe)
Radium-emanatie (a)
Ra A (a)
Ra B (/3)
Ra C (a /3)
Ra D (/3)
Ra E (/3)
Ra F- '(oe)
RaG

88
86
84
82
83
82
83
84
82

Atoomgewicht.

226
222

2·18
2'14
214
210
210
2·10
206

Achter den naam van elke stof is aangegeven welke deeltjes daardoor
worden uitgezonden. Een atoom Ra C verliest. bij zijn omzetting zoowel
een a- als een /3-deeltje. De lading der kern neemt daardoor met e af
en het atoomnummer daalt van 83 tot 82.
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c. Men ziet dat' Ra B, Ra D en RaG alle het atoomnummer 82 hebben; zij stemmen in dit opzicht met lood overeen. Dergelijke stoffen
nemen in een natuw·lijke rangschikking der elementen dezelfäe plaats
.in.en worden daarom "isotopen" genoemd. Zfj hebben dezelfde scheikundige eigenschappen en kunnen door scheikundige middelen· niet
van elkaar gescheiden worden. Dit wordt begrijpelijk als men zichvoorstelt dat de scheikundige werkingen bepaald worden door het aanta.J
en de bewegingswijze de1· om de kern loopende electron en; qok in dit
laatste opzicht kunnen stoffen met gelijke atoomnummers met el)!:aar
overeenstemmen, daar bij deze de kernen gelijke ladingen hebben en
dezelfde krachten op de eleetronen uitoefenen.
Yerschillende monsters van wat men "looo" noemt kunnen isotopen
of mengsels daarvan in deze ofgene verhouding zijn. Men heeft werkelijk
bij lood van verschillende herkomst kleine afwijkingen in het atuumgewicht (ongeveer 207) gevonden.
In den laatst!m tijd is het gebleken dat bij vele, ook niet radioactieve elementen isotopen voorkomen. Er zijn b.v. twee soorten van
chloor met de atoomgewichten 35 en 37, en dus ook, daar zy evenals
waterstof tweeatomig zijn, met de dichtheden 35 en 37 in vergelüking
met waterstof (§ 223). Het gewone chloorgas is een mengsel dier
isotopen in zoodanige verhouding dat de dichtheid 35,5 bedraagt,
zoodat men er, het gas voor een enkelvoudig element houdende,
het atoomgewicht 35,5 aan toekende. De twee isotopen })ebben weer
dezelfde scheikundige eigenschappen, maar vertoonen een verschil
bij die verschijnselen die met het moleculairgewicht, en dus met de
dichtheid samenhangen. Dit maakt het mogelijk ze van elkaar te
scheiden.
Aan de beide lichamen beantwoorden twee vormen van b.v. chloorwaterstof, waarvan de moleculairgewichten zijn 36 en 38.
d. Vele natuur- en scheikundigen houden zich tegenwoordig bezig
met de vraag naar de rangschikking en de beweging der electronen
in de atomen van de op waterstof volgende elementen. Bij het zoeken
daárnaar stuit men op groote moeilijkheden, daar men de bewegingen
van meer dan twee deeltjes die elkaar volgens de wet van CouLOMB
aantrekken of afstooten, niet nauwkeurig kan berekenen. Intusschen
heeft men goede gronden om te onderstellen dat bij de elementen
met eenigszins hoog atoomnummer de electronen tot twee of meer
groepen zijn vereenigd de een dichter bij de kern, de andere verder
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daarYan verwijderd. Daarbij kan het in het midden worden gelaten of,
zooals men wel eens heeft aangenomen, de electronen van een bepaalde groep op onderling gelijke afstanden op een cirkel met het
middelpunt in de kern, en alle met dezelfde snelheid rondloopende,
geplaatst zijn. Het kan ook zijn dat men aan een rangschikking, niet
in zulke ringen, maar in concentrische boloppervlakken moet denken
en het is mogelijk dat de afscheiding der verschillende groepen minder
scherp is, dat nl. de electronen van de buitenste groep bij hun beweging van tijd' tot tijd in de dieper gelegen groepen doordringen.
Hoe dit zij, het is aannemelijk dat de werkingen van het atoom

die bij de scheikundige ve1·schijnselen in het spel zijn, hoofdzakelijk
van de buitenste electroneng1·oep uitgaan. Om dit eenigszins op te
helderen laten wij hier een deel van een tabel volgen, die voor verschillende elementen het aantal electronen van de buitenste groep,
zooals men zich dat moet voorstellen, aangeeft.
Atoomnummer.
Lithium
Beryllium
Neon
Natrium
Magnesium
Chloor
Argon
Kalium
Calcium
Broom

Aantal electronen in de
buitenste groep.

~~

1

4

2

10
11
12

8
1

17

2
7

18
19

8
1

20

2
7

35

Men ziet dat de buitenste groep nooit meer dan 8 electronen bevat
en inderdaad schijnt men, om van de verschijnselen rekenschap te
gf>ven, zich te moeten voorstellen dat dit een grens is, die niet overhreden wordt. Voor meerdere electronen is in de groep geen plaats;
die zullen het begin van een nieuwe, meer naar buiten gelegen groep
moeten vormen.
De getallen onzer tabel maken nu de overeenstemming in eigenschappen van verschillende elementen eenigszins begrijpelijk; het is
b.v. duidelijk dat lithium, natrium en kalium, die alle één electron in
de buitenste groep hebben, Yeel in eiil·e;J~dwppen met ;:>\k.\;lr overeen-
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stemmen; evenzoo magnesium en calcium, beide met 2 electronen in
die groep. Van de pe1·iodiciteit die men in een behoorlijk gerangschikte
tabel der elementen opmerkt, wordt zoo eenigermate rekenschap gegeven.
Het schijnt verder dat de toestanden waarbij de buitem te electronen!Jt'Oep "vol" ~s, d.w.z. 8 electronen bevat, de meest bestendige zijn, en
dat andere een neiging vertoonen, daarin over te gaan of er toe te
naderen. Ten gevolge van die neiging zullen atomen, zooals die van
lithium, natrium en kalium, die slechts één electron in de buitenste
groep hebben, dit allicht verliezen, daar zij dan in een toestand komen,
waarbij een meer gevulde groep. die eerst op een na de buitenste was,
geheel aan den buitenkant komt. Wat er dan van het atoom wordt
e; het is een positief metaalion.
heeft in het geheel een lading
De atomen van calcium en magnesium zullen gemakkelijk de twee·electronen van de buitenste groep afgeven en daardoor in ionen met
2 e overgaan. In deze voorbe!!lden wordt het een- of tweede lading
waardig ka1·akter van het atoom door het aantal electronen in de
bmtenste g1·oep bepaald.
Bij een element als chloor vertoont zich de neiging waarvan wij
spraken op andere wijze. Daar er aan de buitenste groep slechts één
electron ontbreekt, is het eenvoudigste middel om tot een volle groep
aan de buitenzijde te geraken de opneming van nog een electron. Daardoor
wordt de totale lading van het stelsel - e; het is een chloorion geworden. Wij behoeven hier nauwelijks bij te voegen dat het opnemen
of verliezen van een of meer electronen kan plaats hebben als twee
verschillende atomen, die b.v. in het geval van natrium en chloor
verkeeren, dicht bij elkander komen. Het eene kan dan een electron
van het andm·e ovanemen.
Volgens dc7e opvattingen zijn de ionen waarmee men bij de electrolyse
te doen heeft, evenals de atomen, vrij ingewikkelde stelsels, waarin
electronen om de kern rondloopen. Hun lading is niet iets dat uver een
klein lichaampje gelijkmatig verdeeld is, maar niet anders dan de algebraïsche som van de kernlading en de electronenladingen. Intusschen is
een lading in dezen zin, een overmaat van de positieve ladingen l1oven
de negatieve of omgekeerd, voldoende om ten geYolge te hebben dat
in een electrisch veld het geheele stelsel, terwijl de rondloopende bewegingen daarin voortduren, naar den eenen of den anderen kant
wordt gedreven.
Het noodige voorspel voor elke :;cheikundige werking is waarschijnlijk

+

+
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het opnemen of afstaan van electronen, waarvan boven gesproken werd.
Als dat zoo is, moeten de atomen die noch tot het een, noch tot het
ander een neiging vertoonen, d.w.z. die bij welke de buitenste groep
juist vol is, niet of wèinig werkzaam zijn. Neon en argon bevestigen
deze verwachting.
§ 630. Vrije electronen in metalen. Om de geleiding der electriciteit
door metalen te verklaren, nam men in de electronentheorie al spoedig·
aan (verg. § 472) dat in een metaal vrije geladen deeltjes en wel
neyatieee electronen aanwezig zijn, die doo1· een electrische kmcht
kunnen worden vom·tgedreven, terwijl de positieve ladingen aan de
metaalatomen zouden zijn vastgehecht.
Na het bovengezegde kunnen wij ons ook nu nog aan deze opvatting
houden ; alleen moeten wij ons van de positief geladen metaalatomen
een dergelijke voorstelling maken als in de vorige §van positieve ionen.
Wij· zagen aan de daar genoemde voorbeelden dat een metaalatoom gemakkelijk een electron kan loslaten en het is dus zeer goed denkbaar dat
in een metaal massa, samengesteld uit atomen van den beschouwden aard,
die op e.:>n of andere wijze tot een vast geheel zijn vereenigd, een zeker
aantal electronen uit het verband met een kern zijn losgm·ukt, zoodat
zij zich m·ij in de tusschenruimten tusschen de atomen kunnen bewegen. Men heeft dan met tweeërlei electronen te doen, tus~chen welker
bewegingen een belangrijk verschil bestaat. De elect1·onen die bij de
kernen zijn gebleven en die waarschijnlijk in aantal ver overwegen,
·loopen om de kernen rond met snelheden die op een of mtdere wijze
door quantavoorwaarden bepaald worden en dus onafhankelijk van
de tempemtuu1· zijn. Daarentegen kunnen wij onderstellen dat de vrije
electronen des te grooter snelheid hebben naarmate de temperatuur hooger is, m.a.w. dat zij een "warmtebeweging" hebben, en wel zoo dat
bij een bepaalde t.emperatuur elk dezer deeltjes, gemiddeld genomen,
een even groote kinetische ene1•gie heeft als een molekuul van een gas
(verg. § 223). Terwijl nu de vrije electronen met de hierdoor bepaalde
snelheden voortgaan, komen zij telkens in de nabijheid van een metaalatoom, en ondervinden dan van de kern en de rondloopende electronen
daarvan krachten, die hun beweging wijzigen. In bijzrJUderheden na
te gaan wat er bij zulk een ontmoeting gebeurt, is ondoenlijk; wij
kunnen ons echter voorstellen dat telkens de bewegingsrichting verandert, zoodat de vrije electronen in zigzagvormige lijnen heen- en weer\.gaan. Zoo kunnen wij ook van de warmtegeleiding dool' het metaal
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1·ekenschap geven. Heeft b.v. een staaf aan het eene einde een hoogere
temperatuur dan aan het andere, dan zullen op de eerste plaats de
vrije electronen zich sneller bewegen dan op de laatste. Gaan nu een
zeker aantal van deze deeltjes die een groote snelheid hebben, door
een diffusie, zooals men zou kunnen zeggen, naar het koude deel van
de staaf, en omgekeerd electronen die een kleine snelheid hebben, van
dit laatste naar het warme deel, dan zal klaarblijkelijk de voorraad
arbeidsvermogen aan het koude uiteinde toe- en aan het warme uiteinde afnemen. Het tem peratuurversc hit wordt dus vereffend. Voor deze
opvatting pleit dat het nu duidelijk is waarom de metalen zoowel de
beste electriciteits- als de beste warmtegeleiders zijn; zij hebben beide
eigenschappen aan dezelfde o01·zaak, nl. de aanwezigheid 'Van vrije
elect1•onen te danken. Ook wordt het begrijpelijk dat in de rij der
metalen het geleidingsvermogen voor warmte tegelijk met dat voor
electriciteit toe- of afneemt, want wat het eene vermogen verhoogt of
verzwakt, heeft ook denzelfden invloed op het andere. Beide verschijnselen zullen in des te meerdere mate plaats hebben, naarmate er meer
vrije electronen aanwezig zijn, maar ook naarmate dere over een grooteren afstand zonder stooten kunnen voortgaan. Hoe langer de wegen
zijn, die de electronen tusschen twee ontmoetingen met metaalatomen
doorloopen, des te gemakkelijker heeft de straks genoemde diffusie plaats,
en des te langer heeft ook een electrische kracht vrij spel om aan de
electronen een snelheid in bepaalde richting te geven. Zoowel de geleiding van de warmte als die van de electriciteit wordt dus bevorderd.
§ 631. Electronen in niet-geleiders. Toen wij in § 473 den invloed
van een dielectricum op de capaciteit bespraken, onderstelden wij dat
de electronen in niet-geleiders aan vaste evenwichtsstanden zijn gebonden, waaruit zij door electrische krachten kunnen verplaatst worden.
Ook deze wijze van voorstellen moet thans eenigszins worden gewijzigd.
Een niet-geleider bevat wel is waar geen vrije electronen, in den zin
waarin die uitdrukking in de vorige § werd gebezigd; de electronen
blijven bij de kernen waartoe zij behooren, maar zij zijn in voortdurende
rondloopende beweging. Van een stilstaan in een evenwichtsstand is
geen sprake.
Dit neemt intusschen niet weg dat iets dergelijks plaats heeft als in
§ 473 werd aangenomen. Een op het lichaam wm·kende electriscl1e
kracht zal den gemiddelden stand der electronen reranderen; bevindt
het lichaam zich b.Y. tusschen twee condensatorplaten, waàrvan die
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welke aan de rechterzijde ·staat op den hoogsten potentiaal wordt gehouden, dan zal een om een kern loopend electron, gemiddeld genomen,
als het rechts van de kern is, iets verder daarvan verwijderd zijn dan
wanneer het zjch aan de linkerzijde bevindt. Dit is voldoende om den
vroeger aangegeven invloed op de capaciteit van den condensator teweeg
te brengen.
Iets dergelijks kan gezegd worden als het lichaam is blootgesteld aan
electrische krachten die voortdurend in richting wisselen, zooals zij in
een invallenden liehtbundel voorkomen. De elecb·onen gaan dan, terwijl zij rondloopen, bovendien· in de 1•ichting dier krachten heen en
wee1·; zij hebben daardoor een invloed op de voortplantingssnelheid van
het licht, die, zo.oals wij weten, de grootte van den brekingsindex bepaalt.
Dat in sommige omstandigheden de electronen in zoo sterke trillende
beweging kunnen geraken, dat zij geheel van de kern worden gescheiden,
en dat dit tot scheikundige werkingen kan le~den (verg. § 390), is
gemakkelijk te begrijpen.
Hoe de absorptie van het licht plaats heeft, d.w.z. hoe de trillende
beweging der eleetronen in een onregelmatige warmtebeweging wordt
omgezet is moeilijk in bijzonderheden na te gaan. Dit hangt hiermede
samen dat men (verg. § § 383 en 628) ook in het omgekeerde verschijnsel, de uitstraling, geen helder inzicht heeft. In dit opzicht had
de vroegere onderstelling dat de electronen aan vaste evenwichtsstauden gebonden zijn, haar voordeeten; men zag onmiddellijk in hoe zij,
op een of andere wijze in beweging gebracht, orn hun evenwichts.:.
stand heen en wee1· trillen en hoe zij daarbij aanleiding geven tot
periodieke electromagneti.sche evenwichtsverstoringen die zich naar
alle zijden in den aether voortplanten, hoe dus een lichaam warmte,
en als de trillingstijd klein genoeg is, ook licht uitstraalt.
Bij gebrek aan beter kan men zich ook nu nog, zij het ook met voorbehoud, van die onderstelling bedienen. Bepaalt men zich tot één spec- ·
traallijn, dan kan men zich een enkel electron voorstellen, dat zoodra
het in een of andere richting uit zijn evenwichtsstand verpl<iatst is,. door
een kracht evenredig met de verplaatsing naar dien stand wordt teruggedreven en dus enkelvoudige trillingen met een bepaalden trillingstijd
kan uitvoeren.
Is bij een verplaatsing I' de bovengenoemde kracht f' =a r, waarbij
a een standvastige coëtlicient is, en verder m de massa van het electron,
dan wordt de trillingstijd bepaald door
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T=27rv
a
. .
en heeft men dus, als v hetaantal trillingen per seconde is,
·2
il

~

-

a ·

41r~m

·

(18)

~ 632. Yerschijnsel van Zeeman. De voorstelling die wij ons zooeven'
van het uitzenden der trillingen gemaakt hebben kan rekenschap geven
van een verschijnsel dat door ZEEMAN ontde)ü is. Wal\neer men nl. een
gasvormige lichtbron, die een spectrum met lichte lijnen geeft, b.v. een
natriumvlam, tusschen de polen van een sterken electromagneet (Fig.
471, blz. 503) plaatst, wordt het spectrum veranderd; elke lijn splitst
zich in een zeker aantal andere, die op zeer kleinen afstand van
elkaar staan. In de meest eenvoudige- gevallen is het aantal van deze
componenten twee of drie, naar gelang van de richting waarin het lieht
worqt uitgestraald. Deze splitsing in een kle-in aantal componenten kan
men . gemakkelijk uit de theorie afleiden.
Te dien einde. verbeelden wij ons dat een electron in een vlak loodrecht op de magnetische krachtlijnen in een cirkel
Fig. 503.
rondloopt (Fig. 503). Het kan dit werkelijk onder
v
den invloed van de in de vorige § genoemde
kracht f doen, en wanneer dit de eenige kracht
is, die er werkt, wordt het aantal trillingen bepaald door formule (18).
éM
De omloopstijd wordt nu door den invloed van
het magnetische veld gewijzigd. Dit heeft nl.
volgens den regel van § 614 een kracht ten
gevolge, die, wanneer e de lading van het electron, v zijn snelheid en H de veldsterkte is, door
k=evH
wordt voorgesteld. Is nu 11' het aantal omloopen per seconde, dan heeft
men ·v=21r 1'11' en dus
k = 2 1r 1' e 11' H.
Deze kracht heeft dezelfde of de tegengestelde richting als de kracht f;
dit hangt van de richting van omloop, de richting van het magnetische
veld en het positieve of negatieve teeken van de lading e af.
Voor ~ totale naar het middelpunt werkende kracht kunnen wij
nu schrijven
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onder den invloed hiervan k~m werkelijk de cirkel met een snelheid
v doorloopen worden wanneer

(a ± 2 1r e 11 H) ,. = .mv2
-;:- = 4 7r2 m 11
I

I

2 ,.

is. Vervangt men hierin a door de uit (18) volgende waarde 4 7r2 m 112
en schrijft men in den term 2 1r e 11 H, die veel kleiner is dan de voorafgaande, 11 in plaats van 11 dan vindt men
1
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n

In
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dus met het oog op de kleine waarde van den laatsten term
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(19)

Uit deze beschouwing blijkt dat het trillingsgetal in het magnetische
veld bij de eene bewegingsrichting iets grooter wordt dan het buiten
het veld was, en bij de andere bewegingsrichting even veel kleiner.
Er is nu ook een beweging van het electron waarop het magnetische
veld geen invloed heeft; dit is een trilling langs de krachtlijnen, want
volgens den regel van § 614 werkt op een electron geen kracht als de
snelheid de richting van een krachtlijn heeft.
Wij hebben dus nu drie bewegingen van het electron in het magne- .
tische veld leeren kennen, waarvan de eene nog met den oorspronkelijken
trillingstijd en de andere met gewijzigden trillingstijd worden uitgevoerd. .
Men kan verder aantoonen dat elke willekeurige beweging van het electrclll in deze drie kan worden ontbonden en zoo wordt het begrijpelijk
dat men in het spectrum, in plaats van de oorspronkelijke lijn, drie lijnen
zal zien, waarvan de eene zich nog op de plaats bevindt, waar de lijn
buiten het magnetische veld gezien werd, terwijl de twee andere op
kleine gelijke afstanden rechts en links daarvan staan.
Wij zullen nog in eenige bijzonderheden treden om te doen zien dat
men niet altijd drie lijnen waarneemt en om den polarisatietoestand te
verklaren, dien ZEEMAN bij de uitgezonden stralen heeft waargenomen.
Te. dien einde herinneren wij vooreerst aan hetgeen reeds in § 613
gezegd werd over de trillingen die van een hee_n en weEir gaand of in
een cirkel rondloopend electron uitgaan. Wij onderscheiden verder twee
gevallen, nl. 1 o. dat men het licht onderzoekt, dat loodrecht op de krachtlijnen, stel in Fig. 471 (blz. 503) naar den toeschouwer toe, wordt uitgestraald en 20. de voortplanting van trillingen langs de krachtlijnen,
b.v. in de zooeven genoemde figuur naar rechts.
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In het eerste geval zullen trillingen van het electron langs de krachtlijnen een straal doen ontstaan met horizontale van rechts naar links
gaande electrische trillingen, zoodat wij hier een geval hebben dat de
stralen die van een richtbron uitgaa,n; zonder dat m; t•erder iets mee
gebetn-t, gepolm'Ïseerd zijn.
Terwijl nu deze stralen met horizontale trillingen op de oorspronkelijke plaats in het spectrum komen, daar zij worden voortgebracht door
de beweging van het electron die geen invloed van het magnetische
veld ondervindt, komt rechts en links daarvan het licht dat aan de cirkelvormige bewegingen van het electron te danken is. Ook dit licht is
gepolariseerd, maar de trillingen ervan staan verticaal. Om dit in te zien
bedenke men dat wij HU te doen hebben met het in § 613 besproken
geval waarin de trillingen worden uitgezonden in een richting die in
het vlak van den beschreven cirkel ligt.
, Van de drievoudige lijn, het t1·iplet, dat men onder de aangenomen
omstandigheden waarneemt, is dus de middelste component te danken
aan gepolariseerd licht met horizontale electrische trillingen, terwijl de
twee andere componenten door stralen met verticale trillingen worden
voortgebracht.
Neemt men het licht waar, dat langs de krachtlijnen wordt uitgestraald
(waarvoor een der kernen van den electramagneet (Fig. 471) doorboord
moet zijn), dan krijgt men in het spectrum slechts twee lijnen te zien,
die aan de beide door (19) bepaalde trillingsgetallen beantwoorden. Uit
het in § 613 gezegde kan men afleiden dat het licht van de eene lijn
rechts en dat van de andere links circulair gepolariseerd is.
Op de plaats van de oorspronkelijke streep wordt in dit geval geen
licht waargenomen omdat de trillingen met den onveranderden trillingstijd, die langs de krachtlijnen plaats hebben, in de nu beschouwde
richting geen licht uitzenden.
Ten slotte moge nog vermeld worden dat ZEEMAN, door er op te letten
of bij het dmtblet de grootste waarde van 11' bij het rechts of bij het
links circulair gepolariseerde licht behoort, tot het besluit is gekomen
dat het onderstelde bewegelijke electron een negatieve lading moet hebben, en dat hij uit den afstand van de componenten, waaruit het verschil
e
11 volgt, de waarde van- heeft berekend, zooals men door formule
11' m
(19) kan doen wanneer H bekend is. De uitkomst is in bevredigende
overeenstemming met de in § 618 opgegeven waarde.

VRAAGSTUKKEN 1).
1. De loop van een geweer heeft een lengte van l cm, en een doorsnede
vans cm2; de kogel weegtp gram. Wanneer nu de druk der verbrandingsproduct~n van het buskruit gemiddeld n atmo"pheren bedraagt,
hoe lang na de ontbranding zal dan de kogel den loop verlaten en

met welke snell1eid?
2. Een lichaam dat 3 kg weegt, is geplaatst op een volkomen glad vlak,
dat een hoek van 55° met een horizontaal vlak vormt.
a. Welke kracht evenwijdig aan het hellende vlak is noodig om het
licha~m in evenwicht te houden?
b. Welken tijd besteedt hetlichaam om een weg van 1 mafte leggen,
als men het zonder beginsnelheid langs het vlak laat vallen? Welke
snelheid heeft het aan het eind van dien weg?
c. Hoe ver stijgt het lichaam op, als het langs het vlak met een
beginsnelheid van 2,5 m in de seconde omhoog wordt geworpen?
3. Over een kàtrolschijf met horizontale as is een koord geslagen, waarvan de beide deelen schuin naar beneden loopen en lichamen dragen,
die elk op een hellend vlak rusten. De evenwichtsvoorwaarde te
onderzoeken.
4. In l1et geval van Fig. 82 (~ 103) wordt een punt van A C met een
punt van B C vereenigd door een koord, dat die punten dichter bij
elkaar brengt dan in de figuur. Men vraagt aan welke meetkundige
voorwaarde voldaan moet zijn, als er evenwicht zal bestaan. Tevens
door constructie de spanningen te bepalen.
5. Bij een centrifugaalregulateur (Fig. 90, § 106) is A M = l en mag
van het gewicht der. stangen worden afgezien. Hoe ver stijgen de
bollen bij n wentelingen in de seconde ?
1) Behalve in die gevallen waar het klaarblijkelijk tot geen vereenvoudiging
lèidt, bediene men zich van het C. G. s~stelsel van eenheden.
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6. In het geval van Fig. 79 (§ 100) is m 1 = 2 kg, m 2 =~kg, v1 = 0,8 m
en v2 = 0,5 m ·per seconde. Hoe groot zijn de snelheden na de botsing: a. wanneer de lichamen volkomen onveerkrachtig, b. wanneer
zij volkomen veerkrachtig zijn? Met hoeveel wordt in het eerste geval het arbeidsvermogen van beweging verminderd? Dezelfde vragen
te beantwoorden, als de twee lichamen zich in tegengestelde richtingen bewegen.
7. Aan een staaf, waarvan het gewicht mag worden verwaarloosd en
die als een slinger om een horizontale as aan zijn boveneinde kan
draaien, hangt een houten blok dat P kg weegt. Als nu een kogel,
die p kg weegt, met een horizontale snelheid van v m p~r· seconde
in een richting loodrecht op de draaiingsas in het blok wordt geschoten en erin blijft, hoe hoog stijgt dit laatste dan op?
8. Op een regelmatig vierhoekig prisma van hout (spec. gew. 0,7;
hoogte 2 dm, ribbe van het grondvlak 1 dm) is een regelmatige
piramide van ijzer (spec. gew. 7,8; hoogte 0,5 dm) beYestigd, waarvan het grondvlak juist op het bovenvlak van het prisma past. Over
welken hoek kan men het lichaam om een der ribben van het op
. een horizontaal vlak geplaatste grondvlak opwaarts wentelen, vóór
het omkantelt?
9. Op een lichaam werkt een koppel met krachten elk gelijk aan een
gewicht van 10 kg en een arm. van 3 m. Weiken arbeid verricht dit bij
eenwentel ing van 1° om een.as, loodrecht op het vlak van hetkoppel?
10. Teu einde het verschil te bepalen van twee 100-gramstukken A en B
uit een gewichtsdoos, en tevens de lengte van de armen der balans
te vergelijken, heeft men eerst A in· de schaal rechts en B in de
schaal links geplaatst, en daarna de stukken verwisseld. Men heeft
bevonden dat in het eerste geval links 150 mg en in het tweede
geval aan diezelfde zijde 210 mg moet worden bijgevoegd, om evenwicht te maken. Wat kan men hieruit afleiden? (Stelt men de gewichten A en B, in milligrammen uitgedrukt, voor door 100000 (1 ::c)
y), dan zijn x en y kleine breuken·, vergelijkbaar
en 100000 (1
210
en l 00000 • Van deze vier breuken kunnen de tweede machmet -~
100()(10
ten en de onderlinge producten worden verwaarloosd, terwijl men
van de fout in de gewichten van 150 en 210 wg mag afzien).
11. Een bak die de gedaante heeft van een rechthoekig parallelepipedum,
laPg il, breed 2 en diep 1,5 m, is ten boorde toe met water gevuld.
:Men yraagt den druk tegen èlken zijwand.

+

+
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12. Een lichaam dat ongeveer 8 gram weegt, en waarvan het soortelijk
gewicht nagenoeg 2,5 is, wordt eerst in lucht en dan onder water
gewogen. Tot in hoeveel decimalen nauwkeurig zal men daardoor
het .sóortelijk gewicht kunnen bepalen, als men bij elke weging een
fout begaat van hoogstens 1 milligram ?
13. Een cilindervormig lichaam (areometer), aan het benedeneinde met
een gewicht bezwaard, zoodat het in vertikalen stand drijft, is van
een schaalverdeeling voorzien. In water zinkt het tot den deelstreep
0, in een vloeistof met het soortelijk gewicht 0,807 tot den deelstreep 100. Als het. nu in een derde vloeistof tot den deelstreep 37
inzinkt, hoe groot is dan het soortelijk gewicht van die vloeistof?
14. Twee Maagdeburger halve bollen hebben een middellijn van 1,2 dm.
Welke kracht is noodig om ze van elkaar te scheiden, als de barometerstand 760 mm is en de lucht binnen den bol een spanning
heeft van 50 mm?
15. Een overal even wijde en aan het boveneinde gesloten buis is op
de wijze van een barometerbuis in een diepen kwikbak geplaatst.
Hij is van deelstrepen voorzien, die 1 cm van elkaar s~aan, en bevat een hoeveelheid lucht. Bij een zekeren stand van de buis staat
het kwik daarin 13 cm boven dat in den bak, terwijl de lucht een
ruimte van 10 verdeelingen inneemt. Hoe ver stijgt het kwik als
men de buis 20 cm opheft? Barometerstand 76 cm.
16. Op twee punten van een· gasleiding, die 10 min hoogte verschillen,
zijn manometers aangebracht, in welke het verschil tusschen den
druk binnen en buiten de leiding door de hoogte van een kolom
water wordt gemeten. Hoe groot zal het verschil in de aanwijzing
van de twee toestellen zijn? Soortelijk gewicht van lichtgas met
betrekking tot lucht: 0,60.
17. In den zijwand van een flesch is een opening, waaruit een waterstraal in horizontale richting te voorschijn komt. De flesch is van
een luchtdicht sluitende stop voorzien, waardoor echter een aan
weerszijden opene verticale buis gaat (Flesch van MARIOTTE). Het
benedeneinde van deze buis ligt 20 cm boven de opening in den
wand, de flesch bevat water tot boven dat benedeneinde en de
waterstraal treft een horizontaal vlak, dat40 cm beneden de opening
ligt. Hoe ver is het getroffen punt in horizontale richting van de
opening verwijderd?
18. De buis van Fig. 196 (§ 206) bevat 400 g kwik en heeft een door-
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snede van 1 cm 2. Als a b = 10 cm is, hoeveel is dan door de in
§ 206· besproken verplaatsing het arbeidsvermogen van plaats toegenomen en met welke ~nelheid zullen de vloeistofdeeltjes, aan zich
zelf overgelaten, den evenwichtsstand weer bereiken?
19. De buis B van Fig. 206 (§ 213) is 20 cm lang en 0,3 mm wijd, de
buis C 30 cm lang en ·0,5 mm wijd. In welke verhouding verdeelt
zich de bij A aankomende vloeistofstroom tusschen de buizen?
20. Bij een andere proef worden de buizen achter elkaar geplaatst. Wat
zal bij, een stationairen vloeistofstroom de druk in het vereenigingspunt zijn, als de druk aan de andere uiteinden van B- en C resp.
door waterkolommen ter hoogte van 80 en 20 c.m wordt ~m~ten?
21. Men heeft een ijzerdraad in horizontale richting recht uitgespannen;
de uiteinden onwrikbaar bevestigd en het midden achtereenvolgens
belast met 28,8 en 88,8 gram. Het is daarbij eerst 10,6, later 18,5 mm
gedaald. De lengte van den draad is 1,5 m, de doorsnede 0,20 mmll,
Gevraagd: de elasticiteitsmodulus en de aanvankelijke spanning.
22. Twee horizontale .buizen, waarvan de eerie 1 m boven de andere
ligt, zijn aán de uiteinden verbonden door vertieale buizen, zoodat
een gesloten rechthoekige kring ontstaat. In de bovenste horizontale
buis bevindt zich een verplaatsbare zuiger; overigens is alles met
water gevuld. De eene verticale buis wordt op een temperatuur van
15° en de andere op een temperatuur van 80° gehouden. Met welke
kracht wordt de zuiger voortgedreven? Het oppervlak daarvan is
5 cm2. De middellijnen van de horizontale buiz.en kunnen tegenover
de lengte van de verticale buizen worden verwaarloosd, en men mag
dus rekenen dat in alle punten van een doorsnede der horizontale
buizen de druk even groot is.
23. Een glazen vat met fijn uitgetrokken punt kan bij 0° C. 115,48gram kwik bevatten, bij 100~ 113,71 fll'8m en bij een derde temperatuur 114,28 gram. Men vraagt den uitzettingscoëfficient van het.
glas en de laatstgenoemde temperatuur. Uitzettingscoëfficient van
kwik 0,000182.
24. De capillaire beenen van een verticaal geplaatste U-vormige buis
hebben de inwendige stralen r 1 en 1·2• Hoeveel zal een vloeistofmet
het soortelijk gewicht s, die den wand bevochtigt, en waarvan de
capillariteitsconstante rr is, in het eene been hooger staan dan in
het andere?
25. Twee vaten, het eene met een standvastig volume van 20 cm•, het.
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a,ndere met een veranderlijk volume v, worden op de temperaturen - g:. en
20° gehouden; zij staan met elkaar in gemeenschap
en bevatten een gasmassa. Bij een druk van 760 mm in deze laatste
is v = 36 cms. Hoe groot zal v zijn bij een druk van 1250 mm?
Hoeveel weegt een kubieke meter verzadigde waterdamp van 10° C.?
De ijzeren kegels van een toestel, zooals die door PuLUJ werd gebezigd (§ 141), wogen te zamen 60,5 gram en in den binnensten
kegel was 216,6 gram kwik gegoten. Vervolgens werd de buitenste
kegel 2240 maal omgedraaid en de- binnenste verhinderd mee te
draaien; het bleek dat daarvoor een kracht van 22,7 gram, aan een
hefboomsarm van 14,5 cm, noodig wa:s. Voor de temperatuutverhooging van het kwik en het ijzer werd na de noodige correctie
gevonden 7°,25 C. Bereken het mechanische warmte-aequivalent.
In een mengsel van ijs en water wordt een looden kogel gebracht.
van 35 gram, waarvan de temperatuur 20° C. is. ·welke verandering zal, wanneer niet al het ijs smelt, het volume van het mengsel
ondergaan?
.
Hoe groot is voor een keukenzoutoplossing van 1 Ofo, in de onderstelling dat het zout volkomen electrolytisch gedissocieerd is, de
osmotische druk, de dampspanningsvermindering en de vriespuntsverla,ging?
Hoeveel zwevingen in de seconde neemt men watH"-als ~ee open
orgelpijpen, beide 4 dm lang, maar de eene met lucht van 10° C.
en de andere met lucht van 20° C. gevuld, gelijktijdig hun grondtoon geven'?
Bij de proef van KtJNDT, zooals die in Fig. 261 (§ 321, e) is voorgesteld, vindt men bij 15° C. voor 26 maal den afstand van twee
knoopen 806 mm. De glazen staaf AB is 481 mm lang en heeft
de dichtheid 2,48. Gevraagd: het aantal trillingen, de voortplantingssnelheid in het glas en de elasticiteitsmodulus daarvan. Als
men in den afstand van 806 mm een fout van hoogstens 2 mm kan
begaan hebben, met welke nauwkeurigheid leert men dan de voortplantingssnelheid in het glas kennen?
De proef van MELDE (§ 321 1 c) werd gomomen met een draad waarvan 1 m 19,1 mg woog, en die door een gewicht van 109 gram
werd gespannen. De afstand van de knoopen bedroeg ä3 cm. Men
vraagt de voortplantingssnelheid van de trillingen langs den draad
en het aant..'l.l trillingen van de stemvork per seconde.
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Als men de proef herhaalt met een draad, waarvan i m 47,3 mg
weegt, welke spanning is dan noodig, om dezelfde golflengte te
verkrijgen?
23. In welke richting moet een lichtstraal op een der rechthoeksvlakken
van een gelijkbeenig rechthoekig prisma va.llen, om na den overgang
in dit laatste het schuine zijvlak onder den grenshoek van de"totale
terugkaaatsing te treffen?
.:34. Bij den spectroskoopvan Fig. 325(§374)is Labc=60', Lopa=30°,
terwijl de as van den kijker K met het zijvlak b c een hoek van
30' maakt. Hoe groot is de brekingsindex van het prisma voor de
lichtstralen die den "kijker evenwijdig aan zijn as bereiken?
Wanneer verder de lengte van de buis A 108 mm is en de afstand van twee op elkaar volgende deelstrepen van de schaal 0,060 m m
bedraagt, hoeveel scnaaldeelen zal dan in het spectrum het vereenigingspunt van de straks genoemde .lichtstralen verwijderd zijn
van het vereenigingspunt der stralen waarvoor de brekingsindex
0,001 grooter is?
35. Een luchtledige buis is gesloten door twee glasplaten, die een
hoek van 45' met de as van de buis maken, en loodrecht op elkaar
staan. Een lichtstraal doorloopt d-eze buis zoo dat hij daar binnen
evenwijdig aan de as is.
Welk en hoek zullen de deelen van den lichtstraal vóór en achter
de buis met elkaar maken?
De brekingsindex van lucht kan gelijk aan 1 11 worden gesteld,
waarbij ll een zeer kleine grootheid is.
:36. Tegenover een dubbelbolle lens zijn twee lichtpunten zoo geplaatst,
dat hun verbindingslijn loodrecht op de as staat en daardoor midden door wordt gedeeld. De verbindingslijn is 62,7 cm lang en
296 cm van het voorvlak der lens verwijderd. Een waarnemer,
midden tusschen de lichtpunten staande, ziet de beelden daarvan,
welke het voorvlak van de lens door terugkaatsing geeft, op een
glasplaat met schaalverdeeling geprojecteerd, die onmiddellijk voor
de lens geplaatst is, en wel op een afstand van 30,8 mm van
elkaar. Bereken den kromtestraal van het voorvlak der lens .
.:37. Het achtervlak van de lens is even sterk gekromd als het voorvlak en
de brandpuntsaf.'Stand is 29 cm. Waar liggen de beide andere beelden die men bij de proef ziet, en die door de terugkaatsing aan het
achtervla,k ontstaan? De dikte van de lens mag worden verwaarloosd.
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38. Een bolle lens van crownglas heeft in de lucht voor natriumlicht
een brandpuntsafstand van 28,5 cm. Hoe groot is de brandpuntsafstand in water en in zwavelkoolstof?
39. Hoe ver liggen de hoofdbrandpunten eener lens voor roode en voorultraviolette stralen van elkaar als de brandpuntsafstand voor geel
licht 66 cm is?
De brekingsindices van het glas voor roode, gele en ultraviolette
stralen zijn 1,602, 1,610 en 1,650.
40. Op een bolle lens van 20 cm brandpunts
afstand valt een conver.
geerende lichtbundel, waarvan bet vereenigingspunt 12 cm achter' Waar ligt de top van
de lens en 0,5 cm buiten de as is gelegen.
den uittredenden lichtkegel?
41. Loodrecht op het platte zijvlak van een halven bol van glas vallen
evenwijdige lichtstralen. ·waar ligt het vereenigingspunt van de centrale stralen en waar zullen de uiterste stralen die nog uit de lens
komen de as snijden?
42. Een lichtpunt L bevindt zich op een afstand a vóór een bolle lens
en achter deze, op een afstand b, is een holle spiegel met den
kromtestraal R geplaatst, waarvan de as, evenals die van de lens,
door L gaat. Hoe groot moet de brandpuntsafstand van de lens zijn,
·opdat de teruggekaatste lichtstralen weer in L samenkomen?
43. Het objectief van een kijker beeft een brandpuntsafstand van 35 cm.
De kijker is eerst op oneindigen afstand opgesteld. Hoeveel moet
zijn lengte veranderd worden, als men een voorwerp wil beschouwen, dat 10 m verwijderd is?
44. Op een kwartsplaat, ter dikte van 3 mm, waarvan de zijvlakken
evenwijdig aan de optische as loopen, valt loodrecht een bundel
gepolariseerd licht, waarvan de trillingsrichting een hoek van 45°
met de as van de plaat maakt. Het uittredende licht gaat eerst
door een prisma van NrcoL dat met den polarisator gekruist' is, en
wordt dan in een speetroskoop opgevangen. Hoeveel donkere banden zal men, met zonlicht werkende, in het spectrum tusschen de
lijnen D en F waarnemen? Voor de eerste lijn vindt men de noodige opgaven in §416, a; voor de tweede lijn moeten de getallen
1,5442 en 1,5533 vervangen worden door 1,5497 en 1,5589.
45. Men vervangt de kwartsplaat door een andere, die 5 nun dik is en
loodrecht op de optische as is gesneden. Waar zal men in het spectrum een donkeren band waarnemen ?
(
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46. Een verzilverde holle glazen bol, die 1880 mg weegt, is aan een
isoleerenden draad opgehangen, die 370 cm lang is. Een even groote
geisoleerde koperen bol wordt geelectriseerd, met den glasbol in aanraking gebracht en dan, 30 cm van dezen verwijderd, op dezelfde
hoogte opgesteld. De glàzen bol wordt dan 5,4 mm uit zijn evenwiehtsstand verplaatst.
Gevraagd de lading die eerst aan den koperen bol was medegedeeld (§ 466).
Het gewicht van den draad mag worden verwaarloosd en de
stralen van de bollen zijn zeer klein in vergelijking înet hun
afstand.
47. De in het vorige vraagstuk genoemde bollen zijn weer even <>terk
· geladen als daar bedoeld werd, maar de een is bevestigd aan het
uiteinde van de horizontale staaf van een wringbalans (§ 189) met
zijn middelpunt op een afstand van 20 cm van den ophangdraad.
Deze laatste bestaat uit platina en is 30 cm lang en 0 11 mm dik.
Hoe groot is de wringingshoek als in den evenwichtsstand de staaf
loodrecht staat op de lijn die de middelpunten van de bollen verbindt en die lijn 15 cm lang is? Voor de verhouding p. (§ 255) mag
-~ genomen worden. (Zie § 261 ).
48. Een batterij van Leidsche fl~sschen wordt door een luchtthermometer van Rmss (§ 480) ontladen. In de eenheden van ~ 448 uitgedrukt, was de lading van elk bekleedsel 14 X 105 [ 4 X 1051 en
het potentiaalverschil 26 [90]. Men mag aannemen dat het arbeidsvermogen van de electrische lading geheel als warmte in de lucht
in het instrument wordt teruggevonden. Hoe groot is de plotselinge
uitzetting van de lucht?
49. Tusschen ·twee geisoleerde condensatorplaten, waarvan de afstand
5 cm bedraagt, is een potentiaalverschil van 300 eenheden. Hoeveel
zal dit veranderen als men tusschen de platen een glasplaat brengt
van 2 cm dikte, waarvan de dielectrische constante s = 6 [ K = 61
bedraagt? (Men bedenke dat een verplaatsingsbuis cilindrisch en
dus in de lucht en in het glas even wijd is, waaruit volgt dat de
dielectrische verplaatsing in beide ~toffen dezelfde grootte heeft.
Verg. ook de beschouwing van § 576, d).
50. Een magneetstaaf heeft de lengte L en de poGlsterkte M, een tweede.
de lengte l en de poolsterkte m. Het middelpunt van de tweede
staaf ligt op het verlengde van de as van de eerste; de afstand van
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de middelpunten is a. Hoe sterk wordt de tweede magneet aangetrokken of afgestooten, als hij dezelfde richting heeft als de eerste,
en welk koppel ondervindt hij, als hij loodrecht daarop staat? Men
onderstelle l zoo klein in vergelijking met de andere ter sprake
komende afstanden, dat de tweede machten der verhoudingen van
l tot die af..,tanden mogen worden verwaarloosd.
51. De hoek tusschen de naalden van het in Fig. 182 (§ 196) voorg_estel.de stelsel is a, en de naalden zijn ongelijk; zij hebben de momenten (§ 194) fl·l en p. 2• Welken stand neemt het stelsel onder den
invloed van het aardmagnetisme aan?
52. De polen van een batterij van 100 achter elkaar geplaatste elementen van DANIELL zijn met de platen van een absoluten electrometer
verbonden. Hoe groot is de aantrekking bij een afstand van 2 mm,
als de middellijn van de bewegelijke plaat 10 cm bedraagt?
53. Men heeft bij de in het begin van § 523 vermelde proeven, als
r 1 achtereenvolgens 0; 0,4; 1 en 2 ohm was, de afwijkingen 42',8;
30°,0; 20' ,3 en 13',0 verkregen. Te onderzoeken of deze uitkomsten
met de wet van ÛH.M overeenstemmen, en den weerstand te berekenen, die buiten de weerstandsbank in de keten bestond.
54. Een ander maal heeft men dergelijke proeven eerst genomen met
een element van BuNSEN en daarna met een element van DANIELL.
Men heeft met het eerste element voor = 0 en = 1 ohm de
afwijkingen 61°,5 en 18',0, met het tweede voor = 0 en = 0,4
ohm de afwijkingen 4:3',5 en 10°,5 gekregen. ·welke is de verhouding tusschen de electromotorische krachten?
55. Bij de proeven van Vraag::t. 53 werden twee achter elkaar geplaatste
elementen van BuNSEN gebruikt. De winding van de tangentenboussole had een straal van 21,2 cm. Gevraagd de electromotorische
kracht van een element van BuNSEN in volts.
56. Als bij die proeven de weerstand in de keten buiten de elementen
en de weerstandsbank 0,27 ohm is geweest, welke afwijking zou
men dan voor = 0 gekregen hebben, indien de elementen naast
elkaar hadden gestaan?
57. De naald van de tangentenboussole van Vraagst. 53 volbrengt, wanneer geen stroom door de winding gaat, zijn schommelingen in
17,3 seconde. Hoe lang zal de schommeltijd zijn bij de eerste van
de in dat vraagstuk vermelde proeven?
58. Weiken b"tand zou de naald bij die proef hebben aangenomen, als

r,

r,

r,

r,

r,

629
het verticaal geplaatste vlak van de winding. een hoek van 100 met
den magnetischen meridiaan had gemaakt?
59. Nadat de proeven van Vraagst. 53 genomen zijn, heeft men een
draadklosje in de keten ingelascht en met 1'6 0 een afwijking
16',8 verkregen. Gevraagd de weerstand van het klosje.
60. Men. vervangt het draadklosje door een voltameter met verdund
zwavelzuur, waar.in, 2 cm van elkaar verwijderd en elk 30 cm2
ondergedompeld, twee platinaplaten staan. De soortelijke weerstand
(§ 512) van het zwavelzuur is 2,6, de electromotorische kracht van
de polarisatie is 1,8 volt. Hoe groot wordt de stroomsterkte en
welke afwijking krijgt de tangentenboussole?
61. Bij de proef van Fig. 442 (§ 528) neemt men in plaats van E E
één element ván DANIELL (electromotorische kracht 1,1 volt) en
voor e een thermo-element ijzer-platina, waarvan de soldeerplaatsen
de temperaturen 100° en 7° hebben. De weerstand in de keten
E A P Q BE is 101 ohm, de draad AB heeft bij een lengte van
1 m een weerstand van 0,175 ohm en men moet, om G in rust te
doen blijven, P Q = 83,2 cm maken. Hoe groot is de electromotorische kracht van het thermo-element per graad temperatuurverschil?
62. Welke wijziging moet in de formule (34) van§ 524 worden gebracht,
als de punten A en B in Fig. 439 niet door twee dradenPen Q, maar
door drie draden met de weerstanden r 1 , 1·2 en r 3 zijn verbonden?
63. De uiteinden van een draadklos zijn met een spiegelgalvanometer
verbonden. Wanneer een magneet plotseling in den klos wordt gestoken, krijgt men een uitslag van 106 schaaldeelen. Herhaalt men
de proef (den magneet over denzelfden afstand verplaatsende) nadat
een weerstand van 1000 ohm is ingelascht, dan wordt een uitslag
van 74 schaaldeelen waargenomen. Hoe groot is de weerstand van
den galvanometer? Die van den klos met de verbindingsdraden kan
op 3 ohm gesteld worden.
64. Men plaatst dezen galvanometer bij de in Fig. 439 (§ 524) voorgestelde stroomverdeeling in den tak A Q B. Voor E neemt men
een element van DANIELL (electromotorische kracht 1,1 volt), de
weerstand van A PB is 0,1 ohm, die van BE A 40 ohm, en de
galvanometer krijgt een afwijking van 81 schaaldeelen. Hoe sterk is
(in ampères) de stroom die een afwijking van 1 schaaldeel geeft?
65. Door de polen van een electriseermachine te verbinden met den in
de laatste vraagstukken bedoelden galvanometer krijgt men een af-

=
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66.

67.

68.

69.

wijking van 400 schaaldeelen. Hoeveel water kan men met deze
electriseermachine per minuut ontleden?
De duur eener enkele schommeling van de magneetnaald in den
galvanometer van Vraagst. 63 was 2,2 seconde en de ontladingsstroom van een Leidsche flesch, bij welke de lading van elk bekleedsel 8800 [2500] electrostatische eenheden (§ 448) bedroeg, gaf
aan het instrument een uitslag van 75 schaaldeelen. Hieruit, in
verband met de uitkomst van Vraagst. 64, de verhouding van de electrumagnetische en de electrostatische electriciteitseenheid afte leiden.
In een keten zijn achter elkaar opgenomen: 1 o een klos met n
cirkelvormige windingen die geacht kunnen worden alle denzelfden
straal R te hebben, 20 een enkele kleine cirkelvormige draadwinding
met den straal r, en 30 een spiegelgalvanometer. De klos staat in
het magnetiscbe veld van de aarde, eerst met het vlak der windingen verticaal, in den magnetischen meridiaan. Draait men hem dan
snel over een hoek van 90? om een in den magnetischen meridiáan
liggende horizontale as, dan krijgt de galvanometer den uitslag a.
Een even groote wenteling van uit denzelfden beginstand om een
verticale as geeft een uitslag {3. De kleine draadwinding staat in
een sterk magnetisch veld met zijn vlak loodrecht op de krachtlijnen; wordt hij plotseling daaruit teruggetrokken, dan neemt men
een uitslag r waar. Gevraagd: de inclinatie en de verhouding tusschen de sterkte van het laatstgenoemde veld en de horizontale
intensiteit van het aardmagnetisme.
In een homogeen magnetisch veld van 28 [100) C. G. S.-eenheden
zijn, in een vlak dat loodrecht op de krachtlijnen staat, evenwijdig
aan elkaar twee koperdraden gespannen, waarvan de afstand 10 cm.
bedraagt. Aan het eene einde zijn zij met een galvanometer verbonden. Een op deze draden gelegde koperdraad wordt met een snelheid van 5 cm per seconde in de richting van hun lengte verschoven. Men vraagt welken uitslag de galvanometer verkrijgt, als een
stroom van 10 micro-ampère een uitslag van 25 schaaldeelen geeft
en als de weerstand van de geheele geleiding 4 ohm is. Van de
verandering van dezen weerstand bij de beweging en van de zelfinductie mag worden afgezien.
Een stroomketen met een coëfficient van zelfinductie L = 4 X 10•
[5 X 10 6] electramagnetische ee:1heden, waardoor een stroom van
5 ampère gaat, is op twee dicht bij elkaar gelegen punten A en B
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verbonden met de twee platen van een condensator van t microfarad.
Indien de leiding tusschen A en B zoo plotseling verbroken wordt dat
de in de vonk verbruikte energie verwaarloosd kan worde:r;J, vraagt
men d-e grootste waarde van het potentiaalverschil der condensatorplaten in volts.
'10. Een dynamo met een constante klemspanning van 220 volt levert
een stroom van 25 ampère, die door twee koperdraden van 550 m
lengte en 5 mm2 doorsnede geleid wordt naar twee punten A en B.
Van A gaat een leiding naar een weerstand r 1 en verder door 10
naast elkaar geschakelde gloeilampen naar B. Een andere leiding
gaat van A door een weerstand r 2 na~r twee achter elkaar geschakelde booglampen en dan eveneens naar B. De gloeilampen branden
met een klemspanning van 110 volt. De booglampen branden elk
met 45 volt en een stroom van 20 ampère. De weerstand van 1 m
koperdraad· van 1 mm2 doorsnede is r/5 ohm. Men vraagt 1 o de
grootte van de weerstanden r 1 en r 2, 2° het getal watts dat geleverd wordt door de dynamo, en het getal dat in elk der weerstanden en lampen verbruikt wordt.
71. Een gelijkstroommotor heeft een weerstand van r ohm. Als hij in
bewegin€) is met een draaiingssnelheid a wordt een daarmede evenredige electromotorische kracht E1 =a c in de windingen opgewekt.
[ndien nu de stroom ontleend wordt aan twee draden die een stand~astig potentiaalverschil E 2 hebben, vraagt men· hoeveel weerstand
men bij het aanzetten van den motor moet voorschakelen om te
~erkrijgen dat de stroomsterkte dan even groot is als gedurende
het draaien met de snelheid a zonder weerstand. Bij gegeven waarde
~an E2 zal de draaiingssnelheid afhangen van de grootte der weer-standen die zich tegen de beweging van den motor verzetten(§ 183)
en dus verschillende waarden kunnen hebben. Hoe groot moet zij
worden gekozen om het aan de beweging van den motor bestede
arbeidsvermogen zoo groot mogelijk te maken ?
''12. De stroom van een wisselstroommachine van 3 kilowatt wordt door
twee koperdraden geleid naar een 22 kilometer daarvan verwijderd
werktuig, dat 2 kilowatt verbruikt. Men vraagt de doorsnede van de
'koperdraden te berekenen indien het grootste potentiaalverschil tusschen de beide einden van den draad 50 volt bedraagt, en ook voor het
geval dat dit 500 volt is. De weerstand van 1 meter koperdraad van
1 mm2 doorsnede is rl5 ohm. De zelflnductie kan worden verwaarloosd.

TABELLEN.
I. Dichtheid van eenige lichamen.
Water (4i) 1,000
Goud
19,3
Zilve1'
10,5
Lood
11,3
Kope1·
S,q-8,!}
Geelkoper 8,1-8,6
Smeedijzer 7,8
Staal
7,8
Gietijzer
7,1-7,7.

Tin
7,3
Zink
7,1
Flintglas
3,1-3,9
Ander glas
2,4-2,7
Kwa1·ts
2,65
Aluminium
2,6
IJs
0,91.8
Kwik (OO)
13,596
Zwav. koolst. (180) 1,265

Glycerine (180)
t,26
Olijfolie
0,92
" 0,791
Alcohol
"
A ether
0,715
"
Lucht (0°,760mm) 0,001293
0,001429
Zuurstof "
" 0,001256
Stikstof
" " a,oooos98
Waterstof"
" 0,001976
Koolzuur "

"

II. Elasticiteitsmodulus en draagvermogen (§ 254).
Ela~ticiteitsmod u lus.

In C.-G.-S.-eenheden.
Glas
6 10 11
Geelkoper
9 10 11
Koper
12 10 11
Platina
17 1011
Staal
21
1011
IJ zet•
19 10 11
Zilver
7 X10 11
Lood
2X10 11

x
x
x
x
x
x

In kg per mm2.
6500
9000
12000
17000
21000
·19000
7000
1700

Draagve1·mogen.
In kg pe1· mm 2•
30
40
30
70
25 tot 60
30
3
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III. Lineaire uitzettingscoè'{ficienten.
Aluminium
Eboniet
Glas
Goud
Geelkoper
lnvar (64 Fe, 36 Ni)

0,000022
0,00008
0,000008
0,000014
0,000018
0,0000008

0,000016

Koper
Platina
IJzer
Zilver
Zink

0,000009
0,000011
0,00001S
0,000029

IV. Kubieke uitzettingscoëfficienten.
0,000181
0,000184
0,00110
0,00366

Kwik (gemiddeld van 0° tot 20°)
• 0° " 200•)
(
Alcohol
Gassen

V. Volume van een gram water in cm 3•
Temp.

Temp.

Temp.

11

(}0

1,00013

35°

4

1,00000

40

10
15
20
25
30

1,00027
1,00087
1,00177
1,00294

45
50
55
60
65

1,00435

1,00598
1,00782
1,00985
1,0121
1,0145
1,0170
1,0W8

VI. Smeltpunten.
Waterstof
Zuurstof
Kwik
Was
Zwavel
Tin

-259°
-227
-39
70
115
2::12

32i 0
Lood
418
Zink
961
Zilver
1084
Koper
Gietijzer 1100~1200
1300-1500
Staal

70°
75
80
85
90
95
100

1,0227
1,0'>..5~

1,0290
1,0324
1,0359
1,0396

1,0434

VII. Kookpunten.
-2ö8•J)
Helium
-253
Waterstof
-1R3
Zuurstof
34,6
A ether
46,3
Zwavelkoolsto f
78,3
Alcohol
357
Kwik.
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VIII. Spanning van verzadigden waterdamp.
cm kwik
van 0°

Temp.
oo
5
10
15
20
25
30
40
50
60
"70
80

0,46
0,65
0,92
1,28
1,75
2,37
3,H
5,51
9,23
14,92
23,35
35,51
52,58

ro

cm kwik
van 0°

Temp.
98o,o
98,2
98,4
98,6
98,8
99,0
~9 ,2
99,4
99,6
99 ,8
100,0
100,2
100,4
100,6
100,8
101 ,o

I

Temp.

70,73
71,24
71,76
72,28
72,80
73,32
73,85
74,38
74,92
75,46
76,00
76,54
77,09
77,64
78,20
78,76

atm.

I

100°
121
134
144
152

1
2
3
4
5
10

!

180

---IX. Soorteli(jke warmte.
Glas
Geelkoper
Koper
Lood

0,19
0,093
0,091
0,031

IJzer
Zilver
Zink
Kwik

0,11
0,055
0,092
0,033

X. Brekingsindex voor verschillende l_i(jnen van FRAUNHOFER.
Golflengte in lucht en draaiing van het polarisatievlak
in een kwartsplaat van 1 mm dikte.
B
c
D
E
F
G
H
1,3293 ·1,3309 113317 1,3335 113358 1,::!377 1,3412 1,3441
1,6103 1,6166 116198 11629:i 1,6421 1,6541 1,6786 1,7016

A

Water
(18°)
Zwavelkoolstof ( " )
Ct'Ownglas (als
voorbeeld)
Flintglas (als
)

"

~uizendste ·I 0 760

Golfl. in
mm (m1krons)

D•·aaiing van het
polarisat ievlak in
kwarts bij 18°

1\

'

12°17

I

I

I

I

,1,5258 115268 1.5296 1,5330 1,5361 1,5417 1,5466
1,6277 '1,6297 1,6350 1,6420 1,64'83 116603 1,6711
I
I

'

'

15°,7

17°13

0 6871 0 6561 0 589 I 0 5271 0 4861 0 43'1
1

'

2'1°,7

'

27°,5

1

32°,7

1

42ó',6

I

0 397
'

5'10,2
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XL Brekingsindex voor Na-licht.
Aether
Canadabalsem

Methyleenjodide
IJs

1,35
1,53

XII. Dielectrische constante
Eboniet
Glas
Mica
Paraffine

2,8
4 tot 10
8
2,3

E [

1,74
1,31

K].
2,0
2,3
81
3,5 tot 4,6

Petroleum
Terpentijn
Water
Zwavel

XIII. Soortelijke weerstand (§ 512).
(18°)
Kwik
Koper
Zilver
Platina
"
IJzer
Konstantaan (60 Cu, 40 Ni)
Manganien (84 Cu, 4 Ni, 12 Mn)
Gaskool
Zwavelzuur (10%, 18°)
Salpeterzuur (600fo, ·18°)
Kope1·sulfaat (geconcentreerd, 18•)

0,0000956
0,0000017
0,0000015
0,000011
0,00001
0,000049
0,000042
0,005
2,6
1,9
22

Temperatuurcoëfficieut.
0,0009

,
1 ongeveer

0,004
0
0
-0,0004
-0,013
-0,016
-0,02

ongeveer

XIV. Magnetische permeabiliteit

p,.

H

[H]

Smeedijzel'.

Gietijze1·.

Hard
staal.

0,2
0,3
0,5
0,75
1,0
2,0
3,0
5,0
7,5
10

0,7
1,1
1,8
2,7
3,5
7,1
11
18
27
35
71
177
354

2280
3700
3380
2940
2580
1680
1230
830
570
450
250
110

108
150
184
169
153
105
60

75
82
108
177
228
184
92
50

2()

50

1.00
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XV. Verschillende getaUen.
'7r=3,1416.

Mechanisch aequivalent van de warmte-eenheid, als men onder een calorie
verstaat de hoeveelheid wat·mte, noodig om 1 gram water van 15° tot 16°
te verhitten, 419 X 105 erg.
Smeltingswarmte v~n 1 gram ijs: 80 cal.
Verdampingswarmte van 1 gram water bij 100°: 538 cal.
Samendt·ukbaarheidscoëfficient van water {1 atm., o~): 0,000050.
Som·telijke war·mte van lucht bij constanten druk: 0,2377.
"
"
"
"
" constant volume: 0,1692.
Arbeid noodig om een wateroppervlak met 1 cm2 te vergt·ooten: 75 erg.
Capillaire stijghoogte van water in een buis van 1 mm middellijn: 3,2 cm.
Geluidssnelheid in lucht bij o~: 33t m per sec.
Snelheid van het licht in het luchtledig 3 X 1010 cm per sec.
Horizontale .intensiteit van het aardmagnetisme (C. G. S.): 0,0520 (0,1844].
Electrochemisch aequivalent van watt>r (amp., sec.): 0,0934 ·mgr.
1 ampère ontwikkelt per seconde in 1 obtn: 0,24 cal.

REGISTER.
A.
aantt·ekkingskracht, alg·emeene I 154.
aat·dmagneetkracht I 106, 291.
a hert-atie li 126.
absolute electrometer II 3'14.
absolute temperatuur l 3:18.
absoluut nulpunt I 436.
abs01·ptie JI 161, 616.
accommodatievermogen II 117.
accumulatoren II 446.
acht·omatische lenzen II 124.
achromatisch prisma II 232.
aètieve stoffen li 244.
additiekleur II 242.
adiabatische lijn l 373.
adiabatische veranderingen I 352,358,
365. 409.
aequipo.tentiaal oppervlak II 279, 296.
aethet· Il 154.
afschuiving I 401.
AMAGAT I 437.
amalgameeren Il 436.
ampère II 385.
ampèt·emeters n 389, 527.
ampère-uren IJ 447.
amplitudo I 70, II 3.
analysatot· Il 227.
anion li 429.
anisotrope lichamen I 405, II 234.
anode li 358.
antenne li 575.
aplanatisch II 128.
arbeid I 161, 174.
arbeid noodig vool' het laden van een
conden sa tor 11 285.
arbeid noodig voor overbrengen van
electriciteit II 283.
arbeid van een electrische krachtJI418.
arbeid van electromotorische krachten
.
II 421.
at•beid van een uitwendigendruk I :tl3.

arbeid van een wisselstroommachine
Il 551.
arbeidsvermogen I 168, 179.
arbeidsvermogen, electrisch II 287.
arbeidsvermogen, magneth;cb II n08.
arbeidsvermogen van bewegi11g I 168,·
179.
arbeidsvermogen vail lichtstralen Il
160.
arbeidsvermogen van loopP.nde en
staande golven Il 69.
arbeidsvermogen van plaats I 185.
ARCHIMEDES; wet van I ::!08.
ARRHF.NIUS II 448.
D' ARSONVAL li 527.
astatiHch naaldenstelsel I 2.95.
aswenteling van de Aarde I 151.
atomen I 158, ti 604, 609.
atoomnummer II 6'10.
ATWOOD, werktuig van I 1::!0, 193.
AVOGADRO, wet van I 346.
B.
balans I 1'14, 257.
balansjuk I 253, 257.
BAL~IER Il 603.
barometer l 310.
BECQUEREL-stralen Il 591.
beeld II 72, 89, 101.
beeldvorming bij breking aan platte
vlakken ll 82.
beeldvorming bij gebogen vla 1\ken II 89.
behoud van arbeidsvermogen I 168,
192, 209.
beweging I 64, 101, 122.
bewe_ging van lichamen I 223.
bifilait·dynamometer van WEBER II
526.
bifilait·e ophanging I 285.
liiOT en SA VART, wet van II 367.
BonR II 604, 608.
bolle lenzen 11 107.
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bolle spiegels II 91.
bülvormige geleiders II, 301, 307.
botsing I 137.
botsing van veerkrachtige lichamen
I 174.
boventoon 11 2, 28.
BoYLE, wet van, I 331.
BRAGG II 209.
brandglas II 106.
brandpunt 11 87.
brel>ing van het licht 11 74, 186.
brekingsindex II 77, 144.
BROEK, VAN DEN II 609.
BROWNsche beweging I 465.
buiging door een cirkelvormige opening II 213.
buiging van bet licht IJ 178.
buiging van een staaf I 397.
buigingsspect rum II 201.
buigpunt I 20.
buiken li 11.
BuNSEN, element ·van II 355, 356,
435, 446.
bijas Il 90.

condensator II 276,. 303, 3·12, 544.
contractie I 395.
convectiestroa m II 332.
convergeerend e lenzen 11 99.
conve1·gent li 71.
coöJ•dinaten I 33.
COULOMB, wetten van I 283, 286, U
328.
CURIE IJ 591.

D.

dampkringsdt· ukking I 334.
dampspanning I 418, 423.
dampspanning , invloed der kromming
van het vloeistofoppe1·vlak I 451.
dampspanning van verdunde orlos-·
singen I 460.
DANIELL, element van IJ 355, 435.
438, 445.
declinatie I 105.
demping, P.lectJ·omagnetische II 527.
depolarisatu· Il 446.
DEPREZ-D' ARSONVAL, gal vanome te!'
van IJ 527.
detectot· IJ 577.
DEWAR I 436.
calorie I 198.
dialvse I 455.
calorimeter I 199.
diamagnetisch 11 489.
camera lucida IJ 13L
diathet·maan n 168.
capaciteit li 276, 303, 319.
dichtheid I 122.
capaciteit van een accumulator II 447. dichtheid van een lading IJ 264, 308'.
capillaire buizen I 446.
dielectrische constante li 289.
èapillaire electrometet• IJ 4'46.
dielectrische nawerking IJ 337.
capillariteitsc onstante I 441.
dielectrische stoffen 11 251.
CARDANische ophanging I 254.
dielectl'ische veerkracht li 254.
CARNOT I 382, 409.
dielectrische verplaatsing IJ 253, 260.
cascadebattet·i j 11 313.
differentiaalg alvanometer II 396.
centimeter-gt· am-secondeste lsel I 121. diffet·entiaalq uotient I 55.
centi'Ïfugale kracht I 150.
ditfJ·actie II 178, 214
centripetale kracht I 147.
diffuse terugkaatsing Il 74, 163.
chromatische aberratie II 127, 196.
ditfusie van gassen I 348.
chronographe n I 83.
dilatatie I 392.
cilinder I 36.
dioptrie IJ 112.
circulair gepolariseerd licht 11 238.
dispersie 11 76.
CLARK, P.)ement van IJ 357, 446.
dissipatie van energie I 381.
CLAUSJUS I 385.
dissociatie, electrolytische , 11 447.
collectieflens II 130.
dissociatievet·schijnselen I 344, 465.
collimatot• II 106.
divergeerend.e lenzen 11 101.
colloïden I 455.
divergent 11 71.
combinatieton en II 44.
divet•gentie 1I 85.
communiceet·ende vaten I 307, 310.
DoPPLER, b!lginsel van IJ 58, 165.
commutatot• IJ 363.
dt·aadklossen 11 378.
complementai re kleuren 11 175.
draadklos in magnetisch veld IJ 463.
concentmtieve rschillen,stroo men door draadlooze telegrafie 11 574.
II 450.
draaiende beweging I 148.
condensatie I 363.
dt·aajing van h(lt polarisatievlak 11 242.
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electromagnetische eenheMn 11 367.
draaistroommotoren II 540.
393.
dt·oog element II 355.
. electromagnetische kracht ll 4~8, ~8.
dt'uk I 300.
di'Uk van een lichaam op een hori- electromagnetische lichttbeol'ie II 578.
zontaal vlak dat bewogen wordt electromagnetisch veld 11 368.
electromagnetische we1·king. van een
I 12~.
stroom 11 363.
drukversebillen bij de beweging van
een vloeistof door een buis 1 319. electrometer II 314.
drukverschillen in een verticale buis electromotorische kracht II 277, 356,
402, 405.
I 323.
electronen, lading en massa II 586.
druppels I 441.
electronen in metalen II 614.
dubbele brekin{l II 227.
electronen in niet-geleiders I I 336,615.
DuLONG en PETIT I 415.
dunne plaatjes, interferentie bij II electronentheorie 11 329, 581. ·
electJ·ophooJ' II 341
173.
dynamo-electrische werktuigen II 533. electrostatica II 248.
electrosfatische eenheden II 367,393.
dyne I 121.
elementaire electrische lading II 598,
E.
601.
elementaire golven II 185.
echappement I 282.
ellips I 21.
echelonspectroskoop II 202.
ellipsoïde I 37.
echo II 62.
emanatie II 594.
eenheden van kracht en massa I 119. energiequanta li 601.
eenheid van electriciteit II 287.
enkelvoudige trilling I 69, 72.
eenheid van poolsterkte I 286.
entropie I 389.
eenheid van stroomsterkte II 365.
erg I 162.
EJNTHOVEN, snaargalvanometer II 525. evenwicht I 107, 228.
elasticiteit I 1û7, 393.
evenwicht van werktuigen I 255.
elasticiteitscoëfficient I 393.
evenwicbtsoppe1·vlallken I 190.
elasticiteitsmodulus I 393.
evenwijdige krachten I 234.
electriciteit ll 248.
exeentriek I 263.
electriciteit, theorie der IJ 327.
extrastroom II 505.
electriciteitseen beid li 287.
electrische aantrekking en afstooting
F.
II 291, 320.
fat•ad JI 385.
electrisch arbeidsvermogen li 2B7.
FARAD A. y Il 250, 473.
ele.ctl'ische kracht II 273, 296, 476.
FARADAY, wetten van Il 431.
electl'ische lading II 248, 260, 331.
fEDDERSEN, proeven van li 546.
electrische stof II 252.
FERRARIS li 540.
electrische stroom II 252, 332, 362.
electrische trillingen II 535, 564, 568, fluorescentie Il 169.
focale vlak li 102.
.
573, 579..
fot·mules I 6.
electrisch veld II 251, 275.
electrisch veld tusschen twee even- FoucAULT, stroomen van II 538.
FouRIER 11 27, 29.
wijdige platen II 271.
fout, mogelijke, I 50.
electrische vloeistoffen Il 327.
fout, volstrekte en biJtrekkelijke I 47~
electrische vonk Il 337.
electrische werking II 419, 476, 548. FRA.NCK II 602.
FRAUNHOFER, buigingsproeven II 196..
.electriseermachine II 341, 344.
FRAUNHOFERscbe lijnen li 144, 164.
electrochemiscb aequivalent 11 431.
frequentie II 536.
electrode II 357.
FRESNEL, spiegelproef van li 151.
electrodynamiscbe krachten II 517.
functie I 2.
electrolyse 11 428.
electrolyt.ische dissociatie II 447.
G.
electrornagneet U 500.
GALTLEI li 124.
electrornagnetische demping II 527.
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galvanische elPmenten 11 354, 358,

434, 439 .

hoofdas II 90.
hoofdbrandpunt II 87, 1 H, US.
hoofdkromtestralen I 40.
hoofdpunten II H3.
hoofdvlakken II 1 J4.
ho•·logevee•· I 171.
HUYGENS II ·129, 150.
HUYGENS1 beginsel vaR 11 :t81.
hyperbool I 25.

.gal vanomete.t·s II 386, 390, 409, 525.
gaseonstante I 339.
·
gassen I 33L
G~US$ I 288.
-G.u-LussAc, wet van I 335.
.geconjugeerde punten 11 73.
geleiders U 250.
geleiding II 261.
geleidingsstruom 11 332.
I.
gelei-diogsvermogen I 213, U 398.
geleidings•;ermogen van g·assen II imbibitie I 455 .
. 584, 595.
imme•·sie 11 2'17.
geluidsleet• U 2.
inclinatie I 290.
gewicht I 112.
indifferent evenwicht I 229.
· gt~wichtseenhetd I 113.
inductiP, coëfficient van wederkeerige
4fewLcbtsthei·mometel' I 415.
I1 515.
GJFFARD, inj.ecteur van ~ 322.
inductieklossen II 521.
glas, snel gekoeld H 240.
inductiestroomen 11 472,493,516,583.
glàszuil U '227.
influentie 11 253, 268, 310.
gloeilamp, electrische II 425.
injeeteur van GrFFARD I 322.
golfbeweging van eert vfoeistof H 10. integralen I ·63.
golffl·ont 11 49, 184.
inten~iteit van het licht n 160.
golflengte II 11, 51, 151, 212.
interferPntie Il 20, 5\J, 64, 150, 156,
golflijnen I 28, 77.
172, 1H2, 207.
golven li 46.
interpoleeren I 7.
~oudbladelectt·oskoop Il 250, 295, 317. · inten·uptor Il 363, 521.
GRAMMro, werktuig van Ir 529.
invalsvlak II 72.
graphische methode I 79.
inwendig arbeidsvet·mogen I 210.
.graphische voot'stelling I 11, 74, 369. inwendige krachten I 244.
gJ'l"!nslaag I 438.
inwendige wrijving I :125, 349.
grenswaarden I 53.
ionen II 428.
.g~ondtoon II 2, 28.
I ionen, beweging det· Il 448 .
I ionen, electl'ische lading der Il 432.
H.
, ionisat~ II 448.
isochroni"sme II 3.
heete-luehtmachines I 368.
isolatoren 11 249.
hP.fboom I 257.
isothermische lijn I 373, 428.
belderbeid li 138.
isothet·mische veranderingen .352,
ttelium I 435.
365.
heliumatomen II 593, 610.
isotonische oplossingen I 459.
hellend vlak I 141.
isotopen 11 611.
HELMHOLTZ I 168, II 16, 40.
isotrope Lichamen I 405.
HERTZ, proeven van II 547, 573.
beugel I 264..
·
J.
bevel I 310.
HIRN I 208.
JouLE I 1(33, 204.
hoeksnelheid I 221. ·
JoULE, wet van II 424
!10eveelheid van beweging I 136.
VAN 'T HoFF, wet van I 455.
K.
Holhindsche vert·ek\jke•· li 124.
nolle geleider H 300.
kalkspaath 1I 227.
bolle lenzen II 108.
KAMER! I~GH ÜNNES I 435.
holle ~piegels II 86.
kanaalstl'alen Il 589.
homocentrisch II 72.
kathetometer II 133.
homogeen I 115.
kathode 11 358.
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kathodestJ·alen U 585.
kation Il 428.
katrolschUf I 259.
kegel I 36.
kegelrarlet·en I 262.
KELVIN, electrometer van li 314, 315.
kilogmmmeter I 163.
kinetische energie I 168.
kinetische gastheot·ie I 3:39.
klank 11 30.
klankbollen 11 16.
klankkast 11 39.
kleine grootheden 1 45.
kleuren van lichamen Il 162.
kleurschifting li 76, 190.
klokken IJ 19.
knoopen II 8.
knooppunten 11 115, 118.
koken I 420.
koolzuur I 430.
koord zondet· eind I 261.
koppel I 240.
kl'acht I 102, 112.
krachtlijnen I 189, 11 296.
krachtlijnen, magnetische I 287, 11
464.
krachtveld I 189.
kringloop, willekeurige I 388.
kringloopen der electriciteit 11 349.
kristallen II 209, 229.
kristalloïden I 455.
kritische temperatt.IUI' I 431, 439.
kt·omming I 20.
krukstang I 263.
KuNDT, proef vun 11 39, 69.
kussen I 252.
kwikluchtpomp I 332.

lichttrillingen IJ 150.
limieten I 53.
L>NDE I 434.
LIPPMAKN, capillaire eler.trometer van
II 446.
LISSAJous, figuren van II 34, 136.
longitudinale trillingen Il 11, 14.
loodboom II 436.
loopende golven IJ 50.
LoscHMIDT I 349.
loupe 11 118.
luchtkolommen, trillingen van IJ 14,
54.
luchtpomp I 332.
luchtthermometer I 335.
luchtweet·st.and I 132.

M.

maattlesch 11 346.
magneet I 105, 286.
magneet, permanente IJ 489, 503.
magnetisatie van ijzet• II 484.
magnetisch at·beidsvermogen Il 508.
magnetische inductie Il 484, 486,490.
magnetische inductielijnen Il 493
magnetische ki·acht I 28M, II 369,
376, 485, 487, 490.
magnetische krachtlijnen I 287, II
3ti9, 464.
magnetisch moment I 293.
magnetisch veld II 368.
magnetisch veld, werking van - op
een electrischen stt·oom 11 457,581.
magnetische wet·king van een stroomelement II 365.
massa I 117.
massa-eenheid I 119.
massa-middelpunt I 237.
L.
maximum en minimum I 58.
maximum van spanning I 418.
labiel evenwicht I 229.
MAXWELL 11 250, 329, 330, 337, 578.
lading van een condensatot• II 285.
.
MAYER, ROBERT I 168.
ladingen, electl'ische II 260, 331.
mechanisch aequivalent van de warmladingsoppervlak II 259.
te-eenheid I 203, 357.
LANGLEY, bolometer van 11 414.
meetrillen II 36.
LADE, VON II 207.
LAURENT, sacchm·imeter van 11 245. MELDE, proef van 11 38, 67.
MELLONI, zuil van II 455.
LECLANCHÉ, element van Il 355.
MENDELEJEFF II 609.
Leidsche tlesch II 312.
meten van krachtèn I 112.
LENZ, wet van li 479.
MICHELSON li 149, 202.
lenzen n 96, 194.
mirldelpunt van evenwijdige kt·achten
licht 11 7·1.
I 236
lichtaether II 154.
middelpuntvliedende kracht I 150.
lichtelectl'ische werking JI 590.
middelpuntzoekende kracht I 147.
lichtsterkte van beelden 11 137.
lichttheorie, . electramagnetische li mikrofoon II 543.
mikrometerschroeven I 264.
578.
41
L. II.
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mikroskoo pll 118, 139.
MILLIKAN II 598, 601.
molekulaire krachten I 159.
molekulen I 158.
motoren, electrische II 533.
multiplicatot• II 387.
N.

nawerking der veei·kracht I 410.
nawerking, thermische I 411.
nawerking van een Leidsche flescb
II :lli7.
nevensluiting li 413.
NEWTON I 155, 203, II 55.
NEWTON, ringen van Il 175.
NrcoL, prisma van li 231.
normaalelementen 11 357.
normale spanning I 245.
NöR'RENBERG , toestel van 11 234.
nu.meriscbe apertuur U 218.

o.

oververzadigde oplossing I 454.

P.
paardekrach t I 273.
palr·ad I 266.
pan I 252.
parabool I 26.
parallactische verplaatsing II 134.
pat·amagnetisch 11 489.
PELTIER, verschijnsel van 11 455.
periodieke functiën I 28.
pei'Îodieke kracht II 34.
permanente magneet II 489, 503.
·permeabili teit, magnetische 11 4!l7.
PERRIN I 466.
phase I 363, II 22, 151.
pilaseverschil bij wisselstroomen 1I
538, 553.
phosphm·escentie li 169.
photo-electrische werking II 590.
photographie li 169.
PLANCK U 602.
platen, trillingen van II 18.
PoGGENDOR FF, methode van 11 415.
PoiSEUILLE, wet van I 328.
polat·isatie li 441.
polarisatie van het licht II 222.
polarisatieboek II 223.
polarisatiemikroskoop II 241.
polal'isatiestroom II 442.
polarisator Il 227.
polsgolf II 47, 54.'
ponderabele stof Il 257 ..
ponderamotorische krachten Il 321,
523.
poolsterltte I 286.
potentiaal II 273, 329.
potentiaalverschil bij aanraking van
twee metalen ll 351.
potentiaalverschil bij de aalll'aking
van vaste en vloeibare geletders
II 353.
potentiaalver·schil bij galvanische elementen II 360.
potentieele energie I 187, 380.
practische eenheden 11 384.
prisma 11 142.
proefbolletje II 309.
projectiën I 33.
PULFRICH li 146,
PuLUJ, toestel van I 206.
puntige geleiders II 340.

objectief II 120, 128.
objectiefmikt'ometet· II 130.
oculait· II 120, 128.
oculairmikr ometer IJ 133.
ÛERSTED li 363.
ÛHM, wet van 398, 404, 427.
onrust I 195.
onsamendrukbaarbeid der electriciteit II 258.
ontladingsverschijnselen Il 337.
ontladingsverschijnselen in verdunde
gassen 11 584.
onversrhillig evenwicht I 229.
oogglas II 120.
opening van een objectief 11 139.
opgeloste stof, molekulaire beweging
van een I 457.
oplossend vermogen van optische instrumenten 11 216, 218.
oppervlaktedichtheid van een lading
II 264, 308.
oppervlaktespanning I 444.
opslorping II 161.
opteekeuen van bewegingen I 78.
optische as Il 230.
optisch middelpunt II 104.
optischP. stelsels, algeroeene theorie
II 113.
opwaat·tsche dl'Uk I 309.
orgel pijpen 11 42.
osmose I 455.
Q.
osmotische druk I 455.
oversm<:lting I 454.
quadt·antelectrometer 11 315.
oververzadigde dampen I 452.
quanta II 601.

I
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R.
raaklijn I 19.
radioactieve stoffen U 591, 610.
radiograpbie 11 171.
radium II 592.
radiumemanatie II 594.
RAMSDEN II 129.
randhoek I 446.
rechte stt·oomgeleidet· II 370.
reëel beeld II 73.
refractie II 74.
refractometer 11 146.
regeneratorspiraal I 435.
REGNAULT I 356.
remanent magnetisme II 489.
resonantie II 37.
resonatoren 11 16.
rheoch01·d II 401.
rheostaat II 401.
rollende wrijving I 271.
rondsels I 262.
RöNTGEN-stralen 11 170,207,212,595,
610.
ROWLAND I 207.
ROWLAND, tl'alies van li 202:
RUTHER~'ORD II 594, 604.

s.

smeltpunt I 425.
snaargalvanometer Il 525.
snaren 11 8, 42.
snelheid I 65; 84, 85.
snelheid van het geluid in gassen
11 55.
snelheid van het geluid in andere
Hebamen II 57.
SNELLIUS li 76.
SoLEIL, saccharimeter van 11 245.
somtonen II 43.
soortelijk gewicht I 115.
soortelijke warmte I 201.
soortelijke warmte van gassen 1 354.
soortelijke weet·st.and ll 398.
spanning f 107, 245, 11 356.
spanning langs krachtlijnen 11 291,
524.
spectraallijnen, verplaatsing tengevolge van beweging 11 165.
spectrometer ll 144.
speetroskoop II 142.
spectrum II 143, 157, 198.
spberische aberratie Il 126, 195.
spiègelaflezing II 135.
spiegels, bolvormige II 84.
spiegels, vtakke II 72.
spierkracht I 104.
I staaf,
tt·illingen van een veerkrachtige II 11, 17, 47. 54.
staande golven !I 10, 50, 64.
stabiel evenwicht I 228.
standvastig evenwicht I 228.
stemvork I 80, 11 18, 38.
sterkte van een lens 11 111.
stoomwerktuig I 369.
stoot I 136, 298.
straling I 213.
stroomen doOI' concentratieverschillen
, li 450.
stroomve1·deeling 11 413, 416.
st~jglwogte I 447.
8übtractiekleur Il 242.

saccharimeters 11 245.
samendrukbaarheid van gassen I 331.
samendrukbaarheid van vaste stoffen
I 392.
samentlrukbaa.rheid van vloeistoffen
I 301, 412.
samenstelling van kt·achten I 125.
samenstelling van snelheden I 89.
samenstelling van trillingen II 24,
27, 3'1.
samenstelling van wentelingen en
hoeksnelheden I 225.
scheikundige werkingen door electrö..
lyse 11 435.
scheikundige werking van het licht
T.
11 169.
takel I 259.
schommelingen I 68.
schommeltijd I 277.
tandraderen I 261.
tangentenboussole li 387.
schroeflijn l 38.
tangentiale spanning 1 246.
s.chroeven I 253, 264, 270.
tap I 252.
secundaire batterijen li 446.
teeli'Clnpl'Ïsma Il 131.
sinusboussole II 389.
sinusoïde I 33, II 8.
telefuon Il 542.
sirene li 4, 44.
teleskopisch lenzenstelsel 11 112.
slinger I 143, 194, 273.
tempe1·atum· I 196.
slingeringen I 68.
temperatuur, absolt.1te I 338.
temperatuur, kritische I 4.q1.
smelting I 218.
temperatuurevenwicht I 361.
smeltingswarmte I 200.
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terugkaatsing II 62, 72, 186.
thermische nawerking I 411.
tllermodynamische beschouwingen
36'1.
thermoelectrische stroomen II 451.
thermometet' I ·196, 416.
toonhoogte II 2.
TORRICELLI, wet van I 317.
torsie I 402.
totale terugkaatsing II 79.
traagheidsmoment I 273.
traliespectrum 11 198.
t•·an~fot·matoren II 521, 536.
transversale trillingen 11 14.
tt·edenspectroskoop .11 202.
trillingen I 68, 76, 138, II 1.
trillingen, electt·ische Il 535, 544,
564, 568, 573, 578.
trillingen, licht- li ·150.
trillingen van een electron II 579.
trillin~en van een met vloeistof gevulde veerkrachtige buis Il 19, 47,
54.
trillingen van gespannen draden ll
4, 54, 67.
trillingen, voortplanting van IJ 48,
560, 564, 568. 573.
trillingstijd I 68, II 3, 151.
tijd I 65, 81.

u.
uitstraling IJ 616.
uitstralingsvermogen II 163.
uitstrooming van gassen I 359.
uitstroorning van vloeistoffen I 316.
uittl'edingspupil 11 132.
uitwijking door plotseJingen stoot I
298.
uitzettingscoëffictent van gassen I 336.
uitzettingscoëfficient van vaste stoffen I 407.
ui tzettingscoëfficient van vloeistoffen
I 41.4.
ultramikroskopie 11 220.
uitraraode stralen li 167.
ultraviolette stt·alen li 169.
tmdulatietheorie II 151.
uurwet·k I 171, 263, 280.

V.
vacuumbuis II 170.
vacuumglazen I 436.
vallende lichamen I 128, 18L
vaste lichamen I 221, 392.
vectm·en I 40.
veerkracht I 107.

veerkrachtige vaste lichamen I 172.
veldlens II 130.
verbindingswijzen van elementen 11
408
verdamping I 418.
vet·damiJingswarmte I 2151 420.
verdeeling van electrische ladingen
li 2ö6.
verdeelmachine I 264.
verdichting van damp tot vloeistof
I 216,
verdichting van gassen tot vloeistoffeil I 432.
verdunde oplossingen I 460.
vergrootglas 11 118.
vergrouting II 119, 122, 130.
verlichtingskegel 11 140.
verplaatsing van een geladen lichaam
II 289.
verplaatsingsbuizen II 297.
verplaatsingslijnen 11 266.
verplaatsingsstroom li 260.
verreilijker II 121.
verschiltonen 11 43.
verschuiving I 221.
versnelling I 86.
vertraging van het koken I 453.
verzadigde damp I 363, 418.
vibratiemikroskoop 11 121.
vibratietheorie II 151.
vibrator van HERTZ 11 573.
virtueel beeld IJ 73.
viscositeit I 325.
vliezen I 441.
vliezeu, trillingen van II 18.
vloeistoffen I 300.
volt II 385.
VOLTA 11 351, 354, 434, 446.
volt'ametet· II 432.
voltmeter 11 417, 527.
vonkenmikrometer 11 339.
voot•tplanting van een golffront 11 ·184.
V{)Ortplanting van electt•ische evenwiehtsverstoringen Il 5ö0, 564,568,
570, 573.
voortplantinp; van t•·illingen li 45, 48.
voortplanting van warmte I 213.
voortplantingasnelheid 11 53.
voot•tplantinggsnelheid van het licht
II 148.
voorwerpglas 11 120.
DE VRIES I 459.
vriespunt van verdunde oplm;singéll
I 462
vrije enet•gie I ~76, 404, 440.
vrije val 1 66, 72, 76, 86, 96, 128,J81.
vuurpomp I 353.

645
W.

weerstand van geleiders van nietcilindrischen vorm Il 400.
weerstandsbanken II 400.
wenteling I 221.
WEHNELT, interruptor van II 522.
werking en ter·ugwerking I 110.
WESTON, element van Il 357, 446.
WHEATSTONE, brug van II 414, 507.
WIMSHURST, electriseermac hine van
II 342.
windas I 260.
winding, gesloten II 872.
wisselstroomen II 535.
wl'ingbalans I 283.
wringing I 402.
wringingsveerkracht I 283.
wrijving I 267.
wrijving, inwendige I 325, ~H9.
wrijving, electrische lading door 11
.
268.
wrijvingscoëfficient I 268, 325.
wrijvingselectriseermachine li 341.
wrijvingshoek f 268.
wrijvingsraderen I 261.

VAN DER WAALS, theor·ie van I 436.
waar·schijnlijke toestanden I 467.
wankelbaar evenwicht I 229.
war·mte als een vorm van arbeidsver·mogen I 195.
warmte, omzetting in mechanisch arbeidsvermogen 1 367.
warmtebeweging I 2H.
warmtecapaci teit I 201.
warmte-eenbe id I 198.
warmtegeleid ing I 213, 349.
warmtegraad I 197.
warmteboeveelheid I 198.
warmteontwik keling bij ontlading van
een condensator· II 347.
warmteontwik keling bij scheikundige
wer·kingen I 216.
warmteontwikkelin~~: door een electriscben stroom II 424.
warmtestralin g I 213.
waterdamp I 427.
waterstof, vloeibaar maken van 1 435.
waterstofatoom II 604.
z.
waterstofmolekuul, massa van een
467.
ZEEMAN, verschijnsel van 11 617.
waterstofspectrum II 603.
zelfinductie li 504, 557.
waterwaar·de l 202.
zelfinductie, coëfficient van II 509.
watt I 273, Il 423.
WEBER, bifilairdynam ometer II 526. zwaartekrach t I 102, 112, 151.
zwaartekracht , invloed op den inwt>nweerstand I 297, 327.
digen druk I 304.
wee•·stand, electriscbe, II 398,400,410
zwaar·tepunt I 236.
weerstand van de lucht I 132.
zwevingen Il 25, 61.
weerstand vim electrolyten II 443.
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