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I. Rechtlijnige bewegingen.
Toen ik van het Bestuur van het Nutsdepartement de uitnoodiging ontving, eenige
voordrachten over natuurkundige onderwerpen voor U te houden, heb ik mij daartoe
gaarne bereid verklaard, hopende dat het mij zou kunnen gelukken, U iets dat voor
U de moeite loont te toonen van het tafereel dat de hedendaagsche physica ons
aanbiedt. Mijne bedoeling kan niet zijn, U dat in zijn geheel te laten overzien; daartoe
zouden wij ons op zoo grooten, afstand moeten plaatsen, dat schier elke bijzonderheid
U zou ontsnappen, en eene dergelijke oppervlakkigheid zou U zeker niet welkom
zijn. Ook wil ik niet tot elken prijs, en op het gevaar af van slechts half verstaanbaar
te zijn, Uwe aandacht vestigen op wat het meest uitblinkt en in het oog valt, al is de
verleiding ook sterk, om vooral nieuwe ontdekkingen en theorieën op den voorgrond
te plaatsen, en uit te weiden over groote algemeene vragen of over de toepassingen,
waarin onze tijd meer dan eenige vroegere zich kan verheugen. Zoo veel mag ik U
niet beloven. Zult gij waarlijk een inzicht verkrijgen in den gang van natuurkundige
beschouwingen, dan moet gij U geheel kunnen indenken in de vraagstukken die wij
ter hand nemen. Eenvoudig moeten deze dus, met het oog op den beschikbaren tijd,
zijn; evenwel vertrouw ik ze zoo te kunnen kiezen, dat gij ze Uwe aandacht waardig
zult keuren.
Wij moeten naar dit werkplan met het begin beginnen, en
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dat is voor de natuurkunde de zoogenaamde mechanica, de leer der
bewegingsverschijnselen. Eene wetenschap, op zich zelve reeds van grooten omvang,
zoowel door de uitgebreidheid van haar onderwerp als door de veelzijdigheid van
hare methoden. Zij omvat alle bewegingen die wij om ons heen zien, het vallen der
lichamen, het stroomen van het water, de winden in den dampkring, en bij haar
moeten wij te rade gaan, wanneer wij werktuigen willen bouwen, die ons tot groote
krachtsontwikkeling of tot fijne bewerkingen in staat zullen stellen. Zij verheft zich
ver boven de aarde en vindt als ‘mécanique céleste’ in de beweging der hemellichamen
het arbeidsveld waarop zij hare krachten het meest geoefend en hare grootste lauweren
geplukt heeft. En, aan den anderen kant, daalt zij tot het kleine en onzichtbare af, en
stelt regelen voor de trillingen van het geluid en het licht en voor de verborgen
bewegingen waarin wij het wezen van de warmte en van menig ander verschijnsel
zien.
Hare methoden zijn wiskundige, want zij werkt steeds met maat en getal; om ons
denkvermogen te hulp te komen bij de haast verbijsterende verwikkeling der
verschijnselen, stelt zij alle hulpmiddelen der wiskunde in haren dienst, en, zoo zij
iets betreurt, dan is het dit, dat de wiskunde niet bij machte is haar nog veel meer
hulp te verleenen.
Maar zoo zou ik U bijna den indruk geven, dat gij goed geschoolde mathematici
zoudt moeten zijn, om van dit alles iets te verstaan. Gelukkig is dat geenszins het
geval. De beginselen zijn eenvoudig genoeg, en de grondleggers der mechanica,
Galilei, Huygens, Newton hebben zich bij menig vraagstuk van berekeningen bediend,
die ieder van U met eenig geduld gemakkelijk zou kunnen volgen. Bovendien, zoodra
gij maar inziet dat het een of ander voor berekening vatbaar moet zijn, wilt gij de
uitvoering daarvan wel aan een mathematicus overlaten en op zijne uitkomsten,
zonder ze na te cijferen, vertrouwen, evenals gij wel wilt gelooven dat men uit de
lengte
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der zijden van een driehoek de grootte der hoeken kan afleiden, al zijt gij zelf daartoe
misschien niet in staat.
De verschijnselen waartoe wij ons dezen avond zullen bepalen zijn van den
allereenvoudigsten aard; wij zullen niet veel anders bespreken dan bewegingen langs
eene rechte lijn, en de omstandigheden onder welke deze plaats hebben. Voorbeelden
daarvan hebt gij voor het grijpen, en de spreekwijze dat zulk eene beweging door
eene gedurende eenigen tijd werkende kracht wordt teweeggebracht, is U niet vreemd.
Wij duwen of trekken b.v. eene slede voort en oefenen dan, zooals het heet, eene
kracht in de richting der beweging uit. In andere gevallen zeggen wij dat niet door
ons zelf eene kracht op het in beweging gerakende lichaam wordt uitgeoefend, maar
door een ander voorwerp. Trouwens, wanneer de slede met een touw wordt
voortgetrokken, ondervindt zij rechtstreeks alleen eene werking van dit laatste; iets
uitgerekt zijnde, tracht het zich weder samen te trekken en oefent op de slede eene
kracht uit, die wij de spanning van het touw noemen. Ook duwen, drukken of stooten
kan het eene lichaam tegen het andere; denkt slechts aan den waterdamp die den
zuiger eener stoommachine voortdrijft, aan de werking van het water op de schoepen
van een waterrad, aan een hamer waarmede een bal wordt voortgeslagen, enz. In
andere gevallen zien wij een lichaam een ander medesleepen door eene kracht die
niet loodrecht op, maar langs het aanrakingsvlak der twee voorwerpen werkt; als ik
b.v. een blok dat op de tafel ligt in horizontale richting voorttrek, dan zal dat blok
de tafel, als deze gemakkelijk in beweging kan gebracht worden, medesleepen. De
kracht die ditmaal in het spel is noemen wij de wrijving.
Al deze voorbeelden zijn op het eerste gezicht eenvoudig genoeg, al stuit men
ook, bij dieper nadenken erover, nog op menig raadsel. Maar er zijn andere
verschijnselen, die ons aan-
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stonds als geheimzinnig en vreemd treffen. De magneet dien ik hier in de hand houd
trekt dezen ijzeren kogel naar zich toe, zooals wij kunnen waarnemen, wanneer wij
den kogel

Fig. 1.

P (Fig. 1) aan het einde eener staaf C D bevestigen, die in horizontalen stand met
haar midden B aan een dunnen metaaldraad A B is opgehangen, en dus gemakkelijk
in een horizontaal vlak kan draaien. Het is of er onzichtbare koorden tusschen den
magneet en het ijzer loopen, en geen physicus twijfelt er dan ook aan, dat hier eene
stof tusschen de twee lichamen, eene middenstof of een medium, zooals men zegt,
in het spel is. Ook is het duidelijk dat die stof niet op het ijzer zou kunnen werken,
zooals zij dat doet, wanneer haar toestand niet op eene of andere wijze door den
invloed van den magneet veranderd was, maar men gevoelt hoeveel meer moeite het
gekost moet hebben, van die veranderingen iets te weten te komen dan van de
uitrekking van een koord met behulp waarvan een lichaam wordt voortgetrokken.
Wij verdiepen ons in dit alles niet, en ontleenen er alleen het recht aan, ons de
aantrekking van het ijzer door den magneet onder het beeld van het voorttrekken
door een gespannen koord voor te stellen.
Aantrekkende, en ook afstootende krachten treffen wij in de natuur zeer vele aan.
Ik kan b.v. de staaf C D in Fig. 1 door eene magneetstaaf vervangen en U dan doen
zien hoe er tusschen de uiteinden of polen van die magneetstaaf en van een magneet
dien ik in de hand houd aantrekkingen en afstootingen werkzaam zijn. Of ik kan op
eene dergelijke wijze als C D eene willekeurige metaalstaaf ophangen en aantoonen
dat deze door eene glazen staaf die ik met eene zijden lap gewreven, en daardoor,
zooals men zegt, geelectriseerd heb, wordt aange-
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trokken. Ik kan deze proef, met hetzelfde gevolg, herhalen met eene met een wollen
lap of een kattevel gewreven stang hars of lak, in plaats van de staaf glas. Eindelijk
zou ik U kunnen aantoonen dat het glas en het lak, die bij deze waarnemingen gediend
hebben, ofschoon zij beide geelectriseerd worden, toch niet in alle opzichten dezelfde
werkingen uitoefenen. Immers, hang ik, in plaats van de metalen staaf, het gewreven
glas zelf op, dan blijkt dit door een ander geelectriseerd stuk glas te worden
afgestooten, maar door een geelectriseerd stuk lak te worden aangetrokken.
In al deze gevallen zouden wij dergelijke opmerkingen kunnen maken als bij de
werking van den magneet op het ijzer, en wij zouden dat ook kunnen doen met
betrekking tot de kracht die de lichamen doet vallen, de zwaartekracht of de
aantrekkingskracht der aarde.
Nadat wij nu een zeker aantal krachten hebben leeren kennen, zal het noodig zijn,
eenige algemeene stellingen of natuurwetten tot uitgangspunt voor onze verdere
beschouwingen te kiezen. Vooreerst: wat zal er gebeuren als een lichaam aan geene
enkele kracht onderworpen is? Natuurlijk zal het dan, als het eenmaal in rust is, in
rust blijven. Heeft het echter reeds eene beweging, dan behoudt het die onveranderd,
waarmede bedoeld wordt 1o. dat het in eene rechte lijn voortgaat, en 2o. dat het in
gelijke tijden even groote afstanden aflegt. Doorloopt het b.v. in de eerste seconde
een weg van 15 cM., dan zal het in elke volgende seconde even ver gaan; in elke
halve seconde zal de weg 7,5 cM. bedragen, in elk tiende deel van eene seconde 1,5
cM., enz.
Wij moeten ons voorstellen dat deze wet uit de waarneming is afgeleid, ofschoon
men nooit eene proef kan nemen, waarbij de onderstelling dat er geene kracht op een
lichaam werkt volkomen vervuld is. Wij slaan b.v. een bal die op eene horizontale
tafel ligt met een hamer voort. Natuurlijk werkt er
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dan gedurende de aanraking van den hamer met den bal eene kracht, en deze is de
oorzaak der beweging, maar daarover willen wij voor 't oogenblik niet spreken. Wij
willen alleen letten op de beweging, nadat de stoot is afgeloopen. Werkelijk zien wij
nu den bal in eene rechte lijn voortgaan, en het eerste deel der wet komt dus uit,
maar, wat de in achtereenvolgende seconden doorloopen wegen betreft, deze worden
hoe langer hoe kleiner, en na eenigen tijd ligt de bal stil.
Ik behoef U nauwelijks te zeggen, hoe wij de zaak moeten opvatten. Ieder weet
dat de beweging des te spoediger is uitgeput, naarmate de oppervlakken ruwer zijn,
en ieder zal het dus natuurlijk vinden, dat wij de vertraging der beweging hieraan
toeschrijven, dat het blad der tafel wegens die ruwheden eene kracht, tegen de
bewegingsrichting in, uitoefent, en dat, zoo wij deze kracht, de wrijving, door de
oppervlakken volkomen glad te maken, konden wegnemen, de beweging werkelijk
nooit zou ophouden. Onze wet zou bevestigd bevonden worden, als wij de
omstandigheden waarvan zij spreekt maar konden verwezenlijken.
Beter dan bij rechtlijnige bewegingen kunnen wij bij draaiende lichamen opmerken
hoe lang de beweging kan voortduren, als de wrijving, of de weerstanden van anderen
aard, die zich er tegen verzetten, maar klein genoeg zijn, Hoe lang kan een goede tol
niet blijven draaien, en in de wenteling der aarde om hare as is nooit eenige vertraging
bespeurd. Men kan uit astronomische waarnemingen afleiden dat de tijd dien de
aarde aan eene wenteling besteedt, en die 24 uren bedraagt, zeker in eene eeuw niet
met het honderdste deel van eene seconde toeneemt. En mocht ooit eene kleine
toename worden vastgesteld, dan zou ons dat het bewijs zijn van een of anderen
weerstand, dien men zou hebben op te sporen.
Om nu tot de rechtlijnige beweging terug te keeren, en wel tot die, waarbij in
gelijke tijdsdeelen even lange wegen door-

H.A. Lorentz, Zichtbare en onzichtbare bewegingen

7
loopen worden, dus de beweging zonder kracht, moet ik U nog met een paar namen
bekend maken. Men noemt zulk eene beweging gelijkmatig, en zegt dat zij des te
sneller is, naarmate het lichaam in een bepaalden tijd verder komt. Als maat voor de
snelheid zullen wij den weg nemen, die in de seconde wordt doorloopen; wij spreken
dus in het straks genoemde voorbeeld van eene snelheid van 15 cM. per seconde.
De verdere bewegingswetten leeren ons iets over de grootte der snelheid die een
lichaam onder deze of gene omstandigheden verkrijgt. Wij zullen deze wetten uit
proeven afleiden, echter niet uit proeven die ik hier werkelijk voor U neem, maar uit
denkbeeldige proeven, waarbij alle omstandigheden zoo gunstig mogelijk gedacht
worden, en alle storende invloeden, die er bij elke werkelijke proef zijn, geheel
worden weggedacht. Gij kunt echter verzekerd zijn dat, wanneer hetgeen ik nu ga
zeggen niet waar was, ook bij de aandachtige bestudeering van werkelijk bestaande
verschijnselen daarvan iets zou blijken.
Wij beginnen met de op een lichaam werkende kracht, die, zooals ieder aanstonds
begrijpt, groot of klein kan zijn, te meten. Daartoe moet eene eenheid van kracht
gekozen worden, evenals wij, om lengten of tijden te meten, eenheden van lengte en
tijd noodig hebben. Hoe wij die keus doen, komt er voorloopig weinig op aan; het
meest ligt wel voor de hand, als eenheid de kracht te kiezen, waarmede de aarde een
bepaald voorwerp, b.v. een stuk messing van vastgestelde grootte, aantrekt, het
gewicht dus van dat stuk metaal. Stelt U voor dat wij een aantal stukken messing,
elk gelijk aan deze gewichtseenheid, hebben. Verder is er nog een meetwerktuig
noodig. Daarvoor nemen wij een spiraalvormig opgewonden veerkrachtigen
metaaldraad, d.w.z. een draad die de eigenschap heeft, na eene uitrekking, als wij
hem weer aan zich zelf overlaten, tot de oorspronkelijke lengte terug te keeren.
Eene dergelijke veer, zooals die U uit briefwegers en uit
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sommige weegwerktuigen voor huishoudelijk gebruik welbekend is, ijken wij door
er achtereenvolgens een, twee, drie enz. van onze gewichtseenheden aan op te hangen,
en te zien hoe ver zij telkens wordt uitgerekt. Dit gedaan zijnde, kan ik ook, wanneer
ik met de hand aan de veer trek, uit de mate van uitrekking tot de grootte der kracht
die ik uitoefen besluiten. En dat niet alleen, als het andere uiteinde der veer aan een
vast punt is bevestigd, maar eveneens als ik dat aan een of ander lichaam haak, dat
ik aldus, in horizontale richting b.v., in beweging breng. Ook dan zie ik aan het
bedrag der uitrekking op elk oogenblik de grootte der kracht. Er bestaan b.v.
zoogenaamde dynamometers, op dit beginsel berustende - al heeft de veer daarbij
een anderen vorm -, waarmede men de kracht kan meten, die een voor een wagen
gespannen paard uitoefent.
Ziethier nu onze denkbeeldige proeven en de wetten die wij er uit afleiden.
I. Wij laten op eenzelfde lichaam altijd eene kracht van dezelfde, standvastig
gehouden grootte werken, maar nu eens gedurende korteren, dan eens gedurende
langeren tijd. Na afloop van dezen tijd, dus nadat de kracht opgehouden heeft te
werken, heeft het lichaam eene gelijkmatige beweging; wij meten de snelheid dier
beweging, dat is dus de snelheid die het lichaam door de werking der kracht verkregen
heeft. Het blijkt dat deze snelheid evenredig is met den tijd gedurende welken de
kracht heeft gewerkt. Geeft dus eene bepaalde kracht in ééne seconde eene snelheid
van q cM. per seconde aan het lichaam, dan zal, als de kracht 3, of 5, of 8, 5 seconde
werkt, eene snelheid van 3 q, 5 q of 8, 5 q cM. per seconde verkregen worden.
Wij hebben ons hierbij voorgesteld dat wij de snelheid meten, nadat de kracht
heeft opgehouden te werken, en dan kunnen wij het rustig doen. Maar ook terwijl
de kracht nog werkzaam is, is er op elk oogenblik eene snelheid van bepaalde grootte.
Stelt b.v. dat de kracht gedurende twee seconden werkt, en dat
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dus het lichaam ten slotte eene snelheid 2 q verkrijgt. Dan heeft het, op het oogenblik
waarop de kracht ééne seconde gewerkt heeft, reeds de snelheid q, die zou blijven
bestaan, als op dat oogenblik de kracht ophield, en die wij dan gemakkelijk zouden
kunnen meten. Blijft de kracht bestaan, dan kunnen wij de snelheid niet zoo
gemakkelijk meten, daar zij, terwijl wij dat doen, al weder verandert. Maar wij kunnen
't ons toch wel verbeelden; wij kunnen ons voorstellen dat wij, midden in den loop
der beweging, het lichaam gedurende een zeer korten tijd, een tiende, of een
honderdste, of, als daarin de bewegingstoestand nog te veel mocht veranderen, een
millioenste van eene seconde, in het oog houden, dat wij zien hoe ver het in dien
korten tijd komt, en daaruit afleiden, hoe ver het, als het op dezelfde wijze doorging,
in eene volle seconde zou komen. Zoo krijgen wij eene maat voor de snelheid op elk
oogenblik bij eene niet gelijkmatige of veranderlijke beweging, en wij zien nu, hoe
de snelheid, gedurende de werking eener standvastige kracht, geleidelijk, en wel juist
evenredig met den tijd toeneemt. Met het oog op dit laatste spreken wij van eene
eenparig versnelde beweging. Die moet altijd ontstaan, wanneer de kracht steeds
dezelfde is. Wie dus voortdurend even sterk tegen eene slede drukte, zou, als er geen
weeerstand was, ten slotte elke gewenschte snelheid kunnen bereiken. Maar hij zou
daartoe natuurlijk zelf even hard moeten kunnen voortvliegen.
Het karakteristieke in de uitwerking eener kracht blijkt nu de snelheid te zijn, die
zij in eene seconde aan het lichaam geeft, bij de snelheid die dit reeds had. Wij
noemen die per seconde verkregen snelheid de versnelling.
II. Wij laten eene kracht, nu eens van deze, dan eens van gene grootte werken,
maar altijd op hetzelfde lichaam en gedurende denzelfden tijd. Wij vinden dat de
verkregen snelheid evenredig met de grootte der kracht is. Derhalve is ook de
versnelling evenredig met de kracht.
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III. Wij onderzoeken eindelijk het geval dat eene zelfde kracht achtereenvolgens op
verschillende voorwerpen wordt uitgeoefend. Voor deze laatste nemen wij, om meê
te beginnen, lichamen die uit dezelfde zelfstandigheid, b.v. ijzer, bestaan, maar
waarvan het volume, en dus de hoeveelheid stof die zij bevatten, verschillend zijn.
Het eene lichaam is b.v. 3 maal zoo groot als het andere. Dan neemt men waar dat
de versnelling die het verkrijgt het derde gedeelte is van de versnelling die aan het
kleine voorwerp wordt medegedeeld. Evenzoo, wanneer de hoeveelheden stof zich
verhouden als de getallen 4 en 7, zullen de versnellingen tot elkander staan als 7 en
4. In het algemeen zal de versnelling die door eene bepaalde kracht wordt te weeg
gebracht, omgekeerd evenredig zijn met de hoeveelheid stof. Men zegt gewoonlijk:
omgekeerd evenredig met de massa, omdat men overeengekomen is, de hoeveelheid
stof door dit woord aan te duiden, wanneer men in het bijzonder de meerdere of
mindere gemakkelijkheid waarmede de lichamen in beweging gebracht worden op
het oog heeft.
Wij moeten nu ook nog verschillende zelfstandigheden met elkander vergelijken,
en wij zullen daarbij partij trekken van de waarneming dat alle lichamen op dezelfde
plaats der aarde, en als

Fig. 2.

van den weerstand der lucht mag worden afgezien, even snel vallen, iets waarvan
wij ons gemakkelijk kunnen overtuigen door ons van een slinger te bedienen. In zijn
eenvoudigsten vorm bestaat deze uit een bolletje C, zooals hier aan een draad
opgehangen (Fig. 2). Hef ik den bol op, tot in B b.v., en laat hem dan los, dan valt
hij langs den cirkelboog B C naar beneden, stijgt aan den anderen kant tot dezelfde
hoogte op, die hij in B had, keert dan terug, en schommelt op deze wijze heen en
weer, daarbij telkens aan de beweging van B naar C, van C naar D,
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van D naar C, enz. evenveel tijd bestedende. Het blijkt nu dat twee slingers van
dezelfde lengte, waarbij de bollen uit verschillende zelfstandigheden bestaan, bij
hunne schommelingen gelijken tred met elkaar houden. Hieruit zien wij dat
verschillende lichamen met dezelfde snelheid langs den cirkelboog B C dalen en gij
kunt verzekerd zijn dat dit ook geldt van den val langs eene rechte lijn, wanneer maar
de weerstand der lucht niet te veel invloed heeft.
Stelt nu dat wij een stuk ijzer en een stuk lood hebben, van hetzelfde gewicht,
waarvan wij ons door eene balans kunnen verzekeren. Vallen nu die lichamen, dan
verkrijgen zij dezelfde versnelling, en het feit dat zij hetzelfde gewicht hebben, dus
even sterk door de aarde worden aangetrokken, bewijst ons dat zij die even groote
versnellingen door even groote krachten verkrijgen. Maar dan moeten ook andere
krachten die aan elkander gelijk zijn, en die ik b.v. in horizontale richting met
spiraalveeren zou kunnen uitoefenen, gelijke versnellingen aan de lichamen geven.
Trok ik b.v. aan elk met eene kracht, gelijk aan het derde deel van zijn gewicht, dan
zou bij het eene zoowel als bij het andere lichaam de versnelling het derde deel zijn
van die, welke de zwaartekracht hun geeft. In het algemeen dus kunnen de twee
lichamen van gelijk gewicht even gemakkelijk in beweging gebracht worden, en dit
drukken wij uit, door hun gelijke massa's toe te schrijven. Het behoeft nu wel
nauwelijks gezegd te worden dat, wanneer ik het stuk ijzer onveranderd laat, maar
het stuk lood door een ander dat tweemaal zoo groot is vervang, dezelfde kracht aan
dit nieuwe stuk lood eene versnelling zal geven, half zoo groot als die welke zij aan
het ijzer mededeelt. Het ligt voor de hand, te zeggen dat dit stuk lood eene tweemaal
zoo groote massa heeft als het ijzer, en bij vergelijking van deze twee verschillende
zelfstandigheden, blijkt dus weder de versnelling omgekeerd evenredig met de massa
te zijn. Zoo overtuigen wij ons van de
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algemeene geldigheid dezer wet. Tevens weten wij nu dat men de massa's van twee
lichamen kan vergelijken door ze te wegen.
De invloed van de grootte der massa doet zich bij tal van verschijnselen gevoelen.
Zij valt b.v. bij slingerende of schommelende bewegingen gemakkelijk in het oog.
Kon ik aan den bol van den zooeven beschouwden slinger iets bevestigen, dat zelf
niet aan de zwaartekracht onderworpen was, dan zou wegens de vergrooting der
massa de beweging van B naar C langzamer geschieden, dus de tijd voor die beweging,
en ook die voor eene geheele schommeling noodig, zou langer worden.
Eene stof die niet aan de zwaartekracht onderhevig is, is niet te vinden, en de
bedoelde proef dus onmogelijk, maar ik kan toch wel eene proef nemen die op
hetzelfde neerkomt. Ik bezig daartoe dezen slinger, die uit eene staaf met een gewicht
aan het ondereinde, en draaibaar om een punt in 't midden der lengte, bestaat. Hij
heeft een bepaalden schommeltijd en gij ziet hoe deze langer wordt, wanneer ik nu
twee gelijke massa's, de eene boven het draaipunt, en de andere even ver daar beneden,
aanbreng. De invloeden die de zwaartekracht op deze massa's heeft heffen elkander
op, en de beweging wordt dus verlangzaamd, werkelijk omdat eene grootere
hoeveelheid stof in beweging gebracht moet worden.
Zooals U bekend zal zijn, zijn de snaren eener piano, die de laagste tonen
voortbrengen, met fijn metaaldraad omwikkeld. Men heeft daardoor de massa
vergroot, en dus het aantal trillingen in de seconde verkleind, wat juist noodig is om
een lageren toon te verkrijgen.
Een gevolg van den invloed der massa is het ook dat, bij een zelfden overdruk,
lucht langzamer uit een vat stroomt dan lichtgas. Een zeker volume van dit laatste
heeft nl. eene kleinere massa dan een even groot volume lucht, en zal dus door
dezelfde kracht sneller in beweging gebracht worden.
Deze voorbeelden zouden nog met andere vermeerderd kunnen
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worden, maar liever dan daarover uit te weiden, zullen wij tot onze wetten terugkeeren
en, om die gemakkelijk te kunnen toepassen, er den beknopten vorm aan geven, die
door eene wiskundige formule wordt opgeleverd. Tevens zullen wij van nu af bepaalde
eenheden invoeren, en ik mag hierbij terloops wel opmerken dat de keus van geschikte
eenheden voor allerlei natuurkundige grootheden, eenheden die op eenvoudige wijze
bij elkander passen en door alle physici gebruikt worden, voor den voortgang der
wetenschap van het grootste nut is gebleken. Van daar dan ook, dat in de 19de eeuw
de vaststelling van zoodanige eenheden, met name voor de grootheden die bij de
electrische en magnetische verschijnselen te pas komen, herhaaldelijk op internationale
congressen en conferenties is besproken.
In wetenschappelijke onderzoekingen wordt tegenwoordig bijna uitsluitend het
zoogenaamde centimeter-gram-seconde (C.G.S.) stelsel van eenheden gebezigd.
Eenheid van lengte is daarbij de centimeter, eenheid van tijd de seconde, en daarbij
voegen wij nu nog als eenheid van massa het gram, d.w.z. de massa van een cM3.
water bij de temperatuur van 4o C. De eenheid van kracht leiden wij daaruit af. Wij
stellen ons te dien einde eene kracht voor, waarvan de grootte zoo geregeld wordt
dat zij, op eene massa van een gram werkende, daaraan eene versnelling 1 geeft,
d.w.z., dat zij daaraan in 1 seconde eene snelheid van 1 cM. per seconde mededeelt.
Deze kracht zal de eenheid zijn; wij noemen haar eene dyne.
De formule die ik op 't oog had ligt nu voor de hand. Wij weten dat eene kracht
van 1 dyne, op eene massa van 1 gram werkende, eene versnelling 1 geeft. Is nu de
kracht niet 1 dyne, maar K dynes, maar blijft de massa nog 1 gram, dan moet de
versnelling K maal zoo groot worden, en kan zij dus door het getal K worden
voorgesteld. En vervangen wij nu de massa van 1 gram door eene massa van m gram,
dan wordt dientengevolge de versnelling m maal kleiner, en wordt zij dus door het
getal
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q = K/m
bepaald. In woorden: het getal dat de versnelling voorstelt wordt gevonden, als men
het getal dat de kracht voorstelt deelt door het getal dat de massa aangeeft. Natuurlijk
kan men uit de vergelijking ook afleiden
K = m q,
wat men eveneens gemakkelijk in woorden kan uitdrukken.
Ik heb deze formules neergeschreven omdat zij ons in staat stellen, zonder omhaal
van woorden eenvoudige vraagstukken op te lossen. Neem b.v. het vallen der
lichamen. De waarneming heeft geleerd dat dit, wanneer de weerstand der lucht niet
in het spel is, eene eenparig versnelde beweging is, en wel is de versnelling in het
C.G.S.-stelsel hier te Leiden door het getal 981 voor te stellen. Op andere plaatsen
der aarde is zij wat grooter of kleiner. Passen wij dus onze laatste formule op een
vallend lichaam toe, waarvan de massa 1 gram bedraagt, dan is m = 1, q = 981, en
dus K = 981 dynes. Maar de kracht die nu de beweging veroorzaakt is wat wij het
gewicht van het gram noemen. Dit is dus 981 dynes, of eene dyne is het 981ste deel
van het gewicht van een gram, iets meer dan het gewicht van een milligram.
Ik wil hier nog een paar opmerkingen aan toevoegen. Uit het feit dat de val eene
eenparig versnelde beweging is, volgt dat gedurende het vallen de kracht dezelfde
blijft. Dus, of het lichaam nog boven in het vertrek is, of reeds een eind gedaald,
steeds trekt de aarde het met dezelfde kracht aan1). Verder kunnen wij nu gemakkelijk
uitrekenen, welke snelheid het lichaam in zekeren tijd verkrijgt en hoever het in dien
tijd komt. Wij zullen

1) Wij zien hier af van eene uiterst geringe toeneming der zwaartekracht als het lichaam dichter
bij de aarde komt. De beweging is daardoor niet volkomen eenparig versneld, maar de
afwijking is onmerkhaar.
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ter bekorting, zooals men gewoonlijk doet, voor het getal 981 de letter g schrijven.
D.w.z., gedurende 1 seconde wordt bij het vallen eene snelheid van g cM. per sec.
verkregen, en daar de snelheid evenredig met den tijd toeneemt, vinden wij dat zij,
t seconden na het begin der beweging, t g cM. per sec. moet bedragen. Stellen wij
dus de snelheid na t sec. door v voor, dan hebben wij de formule
v = t g.
Ook het aantal cM. die het lichaam in die t sec. doorloopen heeft, en dat wij door h
(de valhoogte) zullen voorstellen, kan nu gemakkelijk berekend worden. De snelheid
is gedurende de beweging van 0 tot v toegenomen. Nu kan men door eene wiskundige
redeneering aantoonen dat bij eene eenparig versnelde beweging het lichaam even
ver komt, alsof het gedurende het geheele beschouwde tijdsverloop eene snelheid
had gehad, die juist het gemiddelde is van de begin- en de eindsnelheid, d.w.z. eene
snelheid, die door de eindsnelheid evenveel overtroffen wordt, als zij zelf de
beginsnelheid overtreft. Die gemiddelde snelheid is in ons geval ½ v, en de weg dien
het lichaam met deze snelheid in t seconden zou afleggen, bedraagt t × ½ v. Derhalve,
als wij de waarde van v in aanmerking nemen,
h = t × ½ t g = ½ t2 g.
Is b.v. de tijd 6 seconden, dan wordt de afgelegde weg
h = ½ × 36 × 981
of ruim 17600 cM.
Het is ook niet moeilijk, ons rekenschap te geven van de beweging van een lichaam
dat met eene zekere beginsnelheid verticaal omhoog wordt geworpen; terwijl bij het
vallen de snelheid in elke seconde met het door g bepaalde bedrag toeneemt, neemt
zij thans in elke seconde met hetzelfde bedrag af; de beweging is eenparig vertraagd.
Wanneer de beginsnelheid v is, vindt men voor de hoogte waartoe 't lichaam opstijgt,
v2/2 g.
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De snelheid waarmede het lichaam weder beneden komt is even groot als de
beginsnelheid v.
De zwaartekracht verdient wel dat wij bij hare uitwerking wat uitvoerig hebben
stilgestaan, omdat zij eene werkelijk universeele kracht is. Alle vaste, vloeibare en
gasvormige lichamen die wij rondom ons waarnemen gehoorzamen haar. Ik heb aan
den eenen arm dezer balans een glazen ballon opgehangen, waaruit vooraf de lucht
grootendeels met behulp van eene luchtpomp is verwijderd; door gewichten aan de
andere zijde is de balans in evenwicht gebracht. Laat ik nu door de geopende kraan
de buitenlucht in den ballon toestroomen, dan wordt, zooals gij ziet, het evenwicht
verbroken. De ballon is zwaarder geworden, nu er lucht in is gekomen. Zoo overtuigen
wij ons er van dat de aarde de lucht aantrekt, eene werking, waaraan wij het te danken
hebben dat de dampkring bij de aarde wordt gehouden.
Zeer merkwaardig is het, dat het gewicht van een lichaam steeds hetzelfde blijft,
hoe wij den toestand ervan ook veranderen. Of ik eene hoeveelheid water verwarm,
doe bevriezen, of in damp doe overgaan, het heeft alles niet den minsten invloed op
de totale kracht waarmede zij door de aarde wordt aangetrokken. En wanneer ik dit
stukje koper in salpeterzuur oplos tot eene groen gekleurde vloeistof, kunt gij
verzekerd zijn, dat het gezamenlijke gewicht van het salpeterzuur en het koper vóór
de proef juist even groot is als het gewicht der groene vloeistof, vermeerderd met
dat van het gas dat in bellen ontsnapt is. Dit is de groote wet van het standvastig
blijven van het gewicht, die door LAVOISIER ruim eene eeuw geleden werd
uitgesproken en die den toets der nauwkeurigste wegingen doorstaan heeft.
Verschijnselen als de genoemde geven veel te denken. Het is eene behoefte van
onzen geest, te midden van de veelvuldige wisselingen in de wereld rondom ons,
iets blijvends, on-
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veranderlijks te zien; aan deze behoefte hebben de zoogenaamde molekulaire en
atomistische theorieën haar ontstaan te danken. Wijsgeeren der Oudheid hebben het
reeds uitgesproken, en de nieuwere natuurwetenschap heeft de groote vruchtbaarheid
van het denkbeeld meer en meer aan het licht gebracht, dat de lichamen die wij
waarnemen slechts schijnbaar een deel der ruimte geheel vullen, maar in werkelijkheid
uit een zeer groot aantal van elkander gescheiden uiterst kleine, en daarom onzichtbare
deeltjes zijn opgebouwd, die nu eens op kleinere dan eens op grootere afstanden van
elkander liggen, soms op eene of andere wijze vast aan elkander verbonden zijn, dan
weder eene meerdere vrijheid van beweging ten opzichte van elkander hebben, maar,
terwijl zij zoo op tal van wijzen gegroepeerd kunnen zijn, elk op zich zelf hunnen
aard behouden. Volgens deze opvatting zien wij in het ijs, het water en den waterdamp
steeds een stelsel van dezelfde kleine deeltjes voor ons; alleen is bij de smelting en
nog meer bij de verdamping de band waardoor zij in het ijs aan elkander waren
vastgelegd verbroken. En al is in onze groene vloeistof oogenschijnlijk geene enkele
eigenschap van het vaste koper meer waarneembaar, wij schromen niet te beweren
dat die vloeistof nog altijd de deeltjes bevat, die eerst het stuk metaal opbouwden,
maar thans met kleine lichaampjes die het salpeterzuur uitmaakten op bepaalde wijze
vereenigd. Wanneer nu deze kleine deeltjes molekulen en wanneer zij atomen genoemd
worden, kunnen wij thans laten rusten; waar ik U op wilde wijzen is dit, dat het
standvastig blijven van het gewicht begrijpelijk wordt, wanneer men aan elk klein
deeltje zijn eigen onveranderlijk gewicht toeschrijft. Wij vinden het toch ook zeer
natuurlijk dat het totale gewicht van een aantal kogels van verschillende soort, die
wij in eene doos bijeen hebben, niet verandert, hoe wij ze ook door elkander mengen,
of welke bijzondere standen wij er aan geven.
De allerkleinste deeltjes die de atomistische theorie zich voor-
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stelt zijn die van de verschillende scheikundige grondstoffen of elementen, waaruit
alle lichamen die wij kennen zijn opgebouwd. Wij kunnen de eene dezer grondstoffen
niet in de andere doen overgaan, het koper of een ander zoogenaamd onedel metaal
b.v. niet in goud, zooals de droom der alchemisten was. Toch wijst het feit dat elk
lichaam even snel valt er op, dat de atomen van het eene element en die van het
andere niet ten eenenmale van elkander verschillend kunnen zijn, dat er eenige
overeenkomst, al is die tot nog toe aan onze nasporing ontsnapt, bestaan moet.
Wij zullen hiermede voor het oogenblik van de zwaartekracht afscheid nemen.
Op alle andere krachten zijn de formules die straks werden afgeleid evenzeer van
toepassing. Ik schat b.v. de kracht waarmede een van de polen dezer magneetstaaf
den ijzeren bol van Fig. 1 aantrekt, als de afstand 10 cM. bedraagt, op 35 dynes. De
massa van den kogel is 150 gram. Daaruit kunnen wij afleiden dat de aantrekking
van den magneet - gesteld dat de afstand voortdurend dezelfde blijft - den bol in eene
seconde eene snelheid van 35/150 = 7/30 cM. per seconde kan geven. En eene
dergelijke berekening zou ook in andere gevallen kunnen worden uitgevoerd.
Er is in onze regels omtrent de uitwerking van krachten nog iets, dat verdient
opgemerkt te worden. De snelheid die eene gegeven kracht een bepaald lichaam doet
aannemen hangt ook van den tijd af, gedurende welken zij werkt. Kom ik b.v. met
de magneetpool slechts voor een oogenblik bij den ijzeren kogel aan het uiteinde der
staaf CD in Fig. 1, dan verkrijgt de kogel nauwelijks eenige beweging; om eene goed
zichtbare verplaatsing aan de staaf te geven, moet ik de aantrekkende kracht eenigen
tijd gunnen.
Het zal nu duidelijk zijn dat men, als men al het overige kent, van de waargenomen
uitwerking eener kracht wel eens partij zal kunnen trekken, om den tijd te meten,
gedurende
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welken zij bestaan heeft. Om U daarvan een voorbeeld te geven, heb ik hier aan
metaaldraden die in de punten A en C bevestigd zijn (Fig. 3) twee bollen van messing
B en D opgehangen; als ik den eenen bol, b.v. tot in B, oplicht, en hem dan tegen
den anderen laat vallen, stelt deze zich in beweging, zooals gij ziet, terwijl B vrij wel
in rust komt. Het is de vraag, hoe lang bij deze botsing de aanraking der twee lichamen
duurt.

Fig. 3.

In A en C zijn de draden verbonden met koperdraden P en Q, die naar een
galvanisch element loopen, d.i. een toestel waardoor wij in metaaldraden een
electrischen stroom kunnen voortbrengen. Die stroom bestaat alleen wanneer de
bollen elkander aanraken, en loopt dan, in het raakpunt van den eenen bol op den
anderen overgaande, in de richting der pijltjes rond; het verschijnsel houdt op, zoodra
de bollen weder van elkander zijn gescheiden. Om den stroom waar te nemen dient
de galvanometer dien gij ginds op een afzonderlijk, aan den wand bevestigd tafeltje
ziet staan. Daarin hangt aan een zeer fijn draadje een klein magneetstaafje, op dezelfde
wijze als in Fig. 1 de staaf CD en als hier deze groote magneetstaaf aan een draad is
opgehangen. Gij ziet aan den grooten magneet, en gij hebt het allen bij eene
kompasnaald waargenomen, hoe hij een bepaalden evenwichtsstand aanneemt, en
hoe hij, in beweging gebracht, om dien stand heen en weer schommelt. Dat deze
schommelingen met die van een slinger vergeleken kunnen worden, ligt voor de
hand; alleen zijn de krachten die het lichaam naar den evenwichtsstand drijven nu
van geheel anderen aard. Bij den slinger is dat de zwaartekracht, bij de magneetstaaf
zijn
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het krachten die op de polen werken, en waarvan wij ons eenig denkbeeld vormen,
door de aarde als een grooten magneet te beschouwen. Natuurlijk zou het mij te ver
leiden, over den aard dier krachten uit te weiden, maar dat is ook niet noodig; de
vergelijking met den slinger is voor ons doel voldoende. Ik kan dezen laatsten uit
zijn evenwichtsstand brengen, als ik op den bol ervan eene horizontale kracht doe
werken, en evenzoo het magneetnaaldje in den galvanometer door geschikte krachten
op de polen. Deze komen nu in werking - en hierop berust het gebruik dat wij van
het instrument maken - zoodra onze electrische stroom door een koperdraad geleid
wordt, die in den toestel, in de nabijheid van het magneetje, is aangebracht. Wij
hebben bij onze proef alleen te doen met een stroom die zeer kort duurt, even kort
nl. als de aanraking der bollen B en D in Fig. 3, zoo kort, dat het magneetje zich in
dien tijd nog niet noemenswaard uit zijn evenwichtsstand kan verwijderen. Wij
kunnen wel zeggen dat de stroom plotseling, terwijl het magneetje in dien stand is,
eene snelheid daaraan geeft; met die snelheid wijkt het dan over een zekeren hoek
uit, evenals een slinger dien wij, terwijl hij verticaal hangt, een stoot geven, voor een
oogenblik over een zekeren hoek zal uitslaan.
Waar het nu op aan komt is dit, dat de snelheid die de door den electrischen stroom
op den magneet uitgeoefende krachten teweegbrengen, des te kleiner zal zijn, naarmate
die krachten gedurende korteren tijd werken. Te gelijk met die snelheid wordt ook
de bereikte afwijkingshoek kleiner, en zoo zal het U duidelijk zijn, dat wij in dezen
hoek eene maat hebben voor den tijd gedurende welken de bollen B en D in Fig. 3
met elkander in aanraking zijn.
Om de bewegingen van het magneetje in den galvanometer zichtbaar te maken,
bezigen wij een hulpmiddel dat in vele dergelijke gevallen gebruikt wordt. Aan den
magneet is nl. een klein spiegeltje bevestigd, waarop wij een bundel lichtstralen
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uit deze lantaarn laten vallen; het spiegeltje kaatst de stralen naar het scherm daarginds
terug en doet daar een lichtbeeld ontstaan, dat zich in horizontale richting verplaatst,
zoodra het magneetje, en daarmede het spiegeltje gedraaid wordt.
De plaats waar gij thans het lichtbeeld waarneemt beantwoordt aan den
evenwichtsstand, en nu ziet gij hoe, nadat ik het magneetje in beweging heb gebracht,
door mijn zakmes bij den galvanometer te houden, het lichtbeeld heen en weer
schommelt. Wij wachten tot het weer in rust is gekomen, en nemen dan de proef, die
hierin bestaat, dat wij den bol B opheffen en dan tegen D laten stooten, waarbij wij
zorg dragen, dat wij de bollen na den stoot uit elkander houden. Wij letten dan telkens
op de uitwijking die het lichtbeeldje voor een oogenblik uit zijn evenwichtsstand
verkrijgt.
Nemen wij nu de proef twee maal, met dit verschil dat wij eerst B slechts weinig
en de tweede maal aanmerkelijk hooger optillen, dan vinden wij dat de uitwijking
van den galvanometer den tweeden keer kleiner is dan de eerste maal. Wij besluiten
daaruit dat de botsing tusschen de twee bollen des te korter duurt, naarmate de een
met grootere snelheid tegen den ander komt.
Wij hebben hier twee gevallen met elkander vergeleken, maar wanneer wij alles
wat bij de proef te pas komt hadden gemeten, en wat meer mechanica en
mathematische berekening konden gebruiken, dan ons thans ten dienste staat, hadden
wij uit de uitkomst van elke proef op zich zelf kunnen afleiden, hoe lang bij die proef
de botsing geduurd heeft. Wat wij daarbij zouden gevonden hebben, kan langs
theoretischen weg uit de hoogte, van welke de bol B viel, de grootte van den bol en
de eigenschappen van het metaal waaruit hij bestaat berekend worden. Een der
grootste natuurkundigen die in onzen tijd geleefd hebben, HEINRICH HERTZ, heeft
ons daartoe door een bewonderenswaardig onderzoek in staat gesteld. Uit de door
hem opgestelde formule
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vind ik dat, toen ik den bol B tot eene hoogte van 12 cM. oplichtte, de aanraking
0,0002 sec. geduurd heeft.
Wij kunnen uit dit getal nog eene merkwaardige uitkomst afleiden. De bol B heeft,
toen hij van de zooeven genoemde hoogte viel, eene snelheid van 150 cM. per seconde
verkregen en hij heeft die vrij wel onveranderd op D overgedragen, natuurlijk door
op dezen bol eene kracht uit te oefenen. Hoe groot is die kracht geweest? Zij heeft
0,0002 sec. gewerkt en heeft aan D in dien tijd eene snelheid van 150 cM. per sec.
gegeven. Had zij eene volle seconde gewerkt, dan zou zij eene snelheid van 750000
cM. per seconde hebben doen ontstaan. Daar nu de bol eene massa van 800 gram
heeft, is de kracht 800 × 750000 of 600 millioen dynes geweest, wat overeenkomt
niet een gewicht van bijna 600 kilogram.
Intusschen moet dit niet zoo worden opgevat, alsof de kracht van het begin tot het
einde der aanraking voortdurend deze grootte zou gehad hebben. Dat het eene lichaam
tegen het andere drukt, hangt hiermede samen, dat het nabij de aanrakingsplaats
wordt afgeplat, en dan zijn oorspronkelijken vorm weer tracht te hernemen. Deze
indrukking bestaat natuurlijk op het oogenblik waarop de aanraking begint nog niet;
zij neemt dan langzamerhand toe, en verdwijnt gedurende het laatste gedeelte der
botsing. Derhalve zal ook de kracht eerst grooter en dan weder kleiner worden; het
boven gevonden getal stelt hare gemiddelde grootte voor, waaruit natuurlijk volgt
dat zij op het oogenblik der grootste indrukking nog aanzienlijker is geweest. De
afplatting der bollen is op dat oogenblik dezelfde geweest als wanneer zij met die
groote kracht aanhoudend tegen elkander waren gedrukt.
Tot besluit van dit eerste deel onzer beschouwingen, wil ik U nu nog wijzen op
de groote beteekenis die de weerstanden, welke zich tegen de beweging verzetten,
en van welke wij bij onze denkbeeldige proeven hebben afgezien, in
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werkelijkheid hebben. Door de wrijving tusschen vaste langs elkander schuivende
of rollende lichamen, of tusschen twee langs elkaâr strijkende lagen van eene vloeistof
of een gas, kan eene beweging na korter of langer tijd worden uitgeput; ook verhindert
in menig geval een weerstand het ontstaan eener beweging, zooals wanneer men een
voorwerp op een ruw hellend vlak plaatst. Ik behoef U er wel nauwelijks op te wijzen
hoe de wereld er geheel anders zou uitzien, als er volstrekt geene weerstánden waren,
als wij ons steeds op spiegelgladde oppervlakken moesten bewegen, als niets op eene
tafel kon blijven liggen (omdat die nooit volkomen horizontaal is), als geen
wervelwind werd tot staan gebracht, en als in elk vertrek een ondragelijk gegalm
bestond, omdat de eenmaal voortgebrachte geluidstrillingen, onophoudelijk door de
wanden weerkaatst, nooit zouden worden uitgedoofd.
Wegens de weerstanden kan een lichaam alleen dan in eene rechtlijnige beweging
met standvastige snelheid gehouden worden, wanneer er voortdurend eene kracht in
de bewegingsrichting op werkt, een geval, waaraan wij door de dagelijksche
waarneming zoo gewoon zijn geraakt, dat het ons eerst eenige moeite kost, ons de
denkbeeldige omstandigheden die bij de bewegingswetten ondersteld zijn, goed voor
te stellen. Wij denken b.v. nog eens aan de slede waarmede wij begonnen. Zeker, in
den beginne geven wij daaraan eene versnelde beweging. Maar wanneer eene zekere
snelheid bereikt is, is de weerstand die uit de ruwheid der oppervlakken voortvloeit
juist gelijk geworden aan de kracht die wij uitoefenen. Er zijn dan twee krachten van
tegengestelde richting, die elkander opheffen, het is zoo goed alsof er in het geheel
geene kracht werkte, en, alles wel beschouwd, is het verschijnsel in volkomen
overeenstemming met de grondwet der mechanica dat, als er geene kracht is, eene
eenmaal verkregen snelheid behouden blijft.
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II. Beweging langs kromme lijnen.
Bij kromlijnige bewegingen, aan welker beschouwing wij dezen avond zullen wijden,
hebben wij uit den aard der zaak met meer ingewikkelde verschijnselen te doen dan
bij de rechtlijnige, waarmede wij ons de vorige week in hoofdzaak hebben bezig
gehouden. De snelheid kan ook nu weder standvastig blijven of toe- of afnemen,
maar bovendien verandert de beweging onophoudelijk van richting, en wij hebben
daarom aan de bewegingswetten die wij reeds kennen nog eene nieuwe toe te voegen,
die ons leert welk verband er tusschen die richtingsverandering en de op het lichaam
werkende kracht bestaat. Wij zullen deze wet uit een eenvoudig verschijnsel afleiden,
dat wij allen dikwijls hebben waargenomen.
Wij werpen een bal verticaal in de hoogte en vangen hem dan in de hand op.
Wanneer men zich daarin wat heeft geoefend kan men ook hetzelfde doen, terwijl
men met standvastige snelheid voortloopt. Werpt men weer den bal omhoog, met
dezelfde handbeweging die men maakte toen men stilstond, dan vangt men hem
eenigen tijd later op, ofschoon men een eind verder is gekomen; de bal is, terwijl hij
steeg en daalde, juist even veel in horizontale richting voortgegaan als wij zelf, en
wij hebben om dat teweeg brengen niets bijzonders behoeven te doen.
In plaats van voort te loopen, kunnen wij ons in een vaar-

H.A. Lorentz, Zichtbare en onzichtbare bewegingen

25
tuig begeven, dat met standvastige snelheid wordt bewogen. Stelt, wij zitten in de
kajuit, met gesloten raampjes, zoodat wij niets van onze beweging zien. Dan zullen
wij daarvan ook door de beweging van den bal niets bemerken. Wij kunnen hetzelfde
met hem doen als wanneer het vaartuig stil ligt, en ook wanneer wij zijne beweging
langs eene verticale lijn tusschen den vloer en den zolder der kajuit nauwkeurig
gingen bestudeeren, wanneer wij onderzochten hoever hij in achtereenvolgende
kleine tijdsdeelen komt, en daaruit afleidden hoe de snelheid van oogenblik tot
oogenblik verandert, zouden wij niet den minsten invloed van de beweging van het
vaartuig bespeuren. Intusschen neemt de verticale rechte lijn aan deze beweging deel,
en wij komen derhalve tot het besluit:
Langs eene verticale lijn die in horizontale richting met onveranderlijke snelheid
verschoven wordt, kan een lichaam op dezelfde wijze stijgen en dalen als langs eene
stilstaande lijn.
Eene eenvoudige figuur zal ons nu doen zien hoe in een dergelijk geval de
werkelijke beweging van het voorwerp is. Wij letten vooreerst op het dalen. Stelt
dat

Fig. 4.

a e in Fig. 4 de verticale lijn is, in den stand dien zij heeft op het oogenblik dat de
daling in het punt a begint. Stond de lijn stil, dan zou het lichaam in achtereenvolgende
seconden, of andere even groote tijdsdeelen, de steeds grooter wordende afstanden
a b, b c, c d, enz. doorloopen; daarbij zou, zooals uit eene vroeger afgeleide formule
volgt, a c = 4 a b, a d = 9 a b, enz. zijn.
Wordt nu de verticale lijn verschoven, dan zal zij op de beschouwde oogenblikken
de standen a′ e′, a″ e″, a e , enz. hebben, en wel zoo, daar deze beweging
gelijkmatig is, dat de horizontale stukken a a′, a′ a″, a″ a , enz. alle even lang zijn.
Ondertusschen daalt het lichaam even ver als wanneer de hori-
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zontale beweging er niet was. Na één tijdsdeel is het op de hoogte van b gekomen,
maar op de lijn a′ e′, dus in het punt b′, dat wij krijgen wanneer wij b b′ horizontaal
trekken; evenzoo vinden wij dat het aan het einde van het tweede tijdsdeel in c″, na
het derde tijdsdeel in d gekomen is, en zoo vervolgens. Trekken wij nu door de
punten a, b′, c″, d , en andere op dergelijke wijze bepaalde daar tusschen gelegen
punten eene kromme lijn, dan krijgen wij de baan van het lichaam.
Evenzoo kannen wij den weg vinden, die bij het stijgen beschreven is; gij ziet dien
links van a e, en men kan dit deel der lijn, dat zich in a met eene horizontale richting
aan a b′ c″ d aansluit, gemakkelijk krijgen, wanneer men dit laatste deel om a e
omslaat.
De geheele lijn wordt eene parabool genoemd, en van zulk eene parabool kan
naar gelang van omstandigheden een kleiner of grooter deel doorloopen worden.
Wanneer iemand die zelf stilstaat den bal beschouwt, die door een voortloopenden
of in een vaartuig geplaatsten waarnemer wordt opgeworpen en weer gevangen, zal
hij hem zulk een weg zien beschrijven. Ook een steen dien wij, zonder voort te
loopen, in schuine richting opwerpen heeft deze parabolische beweging, en deze is
U ook uit de gedaante van den waterstraal eener fontein welbekend. Alle waterdeeltjes
volgen, achter elkander, een dergelijken weg. Springt de straal niet naar boven, maar
komt hij in horizontale richting uit eene opening, dan heeft men natuurlijk alleen
met de eene helft a b′ c″ d der kromme lijn te doen.
Hoe is het nu met de snelheid bij zulk eene parabolische beweging? Bij onderzoek
blijkt dat zij gedurende het opstijgen tot in den top a afneemt, en bij het dalen weder
toeneemt. In het eerste herkent gij gemakkelijk de vertraging bij het omhoog, en in
het tweede de versnelling bij het omlaag gaan langs eene verticale lijn. Maar als het
lichaam juist in den top der kromme lijn is, kunnen wij niet zeggen dat de
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snelheid af- of toeneemt; een oogenblik blijft zij van dezelfde grootte. In den top
heeft de bal alleen de snelheid der verticale lijn; de bewegingsrichting is horizontaal,
en dus loodrecht op de zwaartekracht. Wij zien hieruit dat eene kracht loodrecht op
de beweging van een lichaam de snelheid niet vergroot of verkleint. Zij heeft alleen
tengevolge dat de baan gekromd wordt. De zwaartekracht zorgt er voor dat de bal,
van a af, niet, met de snelheid die hij daar heeft, in horizontale richting volgens a a′
a″ a vérder gaat, maar van die richting afwijkt. Deze richtingsverandering is des
te aanmerkelijker, naarmate de kracht grooter is; konden wij de zwaartekracht
versterken, dan zou van a af eene parabool beschreven worden, die nog meer van de
rechte lijn afwijkt, en in a sterker gekromd is dan de baan die wij eerst hadden.
Als men weet hoe groot de snelheid is, en aan welke kracht loodrecht daarop het
lichaam is onderworpen, kan men de kromming der baan berekenen. Om U de
daarvoor noodige formule te doen begrijpen, moet ik eene meetkundige definitie
laten voorafgaan. Men kan bij elke kromme lijn een zeer klein gedeelte bij benadering
als een cirkelboog beschouwen, en wel met des te minder fout, naarmate dat gedeelte
kleiner wordt gekozen. De cirkel waartoe het bedoelde boogje behoort, heet de
kromtecirkel der lijn in het beschouwde punt, zijn straal de kromtestraal der lijn; de
lengte daarvan kan ons als eene maat voor de kromming dienen, onder dien verstande
dat de kromming, de afwijking van eene rechte lijn, des te kleiner is, naarmate de
kromtestraal eene grootere lengte heeft.
Om dit op te helderen heb ik bij de parabool A B C in Fig. 5 den kromtecirkel in
den top B geteekend; M is het middelpunt daarvan. Deze cirkel sluit zich nauwer
dan eenige andere die door het punt B gaat, aan de parabool aan. De kromtecirkels
in andere punten der lijn hebben alle grootere stralen dan M B; die b.v. welke bij het
punt C behoort, heeft zijn

H.A. Lorentz, Zichtbare en onzichtbare bewegingen

28
middelpunt ergens op het verlengde van de lijn C N, op een afstand van ongeveer
13 cM. van het punt C.

Fig. 5.

Wanneer nu de snelheid die het lichaam in den top der parabool heeft, v cM. per
sec. bedraagt, de massa m gram, en de kracht waarmede de aarde het aantrekt K
dynes, dan wordt de straal r van den kromtecirkel in den top gegeven door de formule
r = m v2/K.
Daar wij hiervan belangrijke toepassingen zullen maken, is het wel de moeite waard,
de vergelijking even te bewijzen. Daartoe merken wij vooreerst op dat K dezelfde
kracht is, die het lichaam bij den val langs eene verticale lijn eene versnelling van g
(981) cM. per sec. zou geven, en dat dus volgens eene onzer fundamenteele formules
(p. 14)
K=mg
is. Ten tweede beschouwen wij Fig. 6, waarin A B een zeer klein gedeelte der
parabool, van den top A naar rechts loopende,

Fig. 6.

voorstelt, en waarin gij den kromtecirkel met het middelpunt in M, waarvan A B een
deel is, geteekend ziet. De afstand A M is dus r cM.
Wij laten uit B eene loodlijn B C op de verticale middellijn A D van den cirkel
neer.
Herinneren wij ons nu wat wij bij Fig. 4 hebben opgemerkt, dan zien wij dat A C
kan worden opgevat als de afstand waarover het lichaam daalt, terwijl de verticale
lijn
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waarlangs dit plaats heeft, zich in horizontale richting over den afstand C B verschuift.
Is dus de tijd, aan het doorloopen van den boog A B besteed, t seconden - de bedoeling
is dat t eene zeer kleine breuk is - dan is
C B = t v,
en volgens eene vroegere formule
A C = ½ t2 g.
Verder passen wij eene meetkundige stelling toe. De lengte van de lijn C D wordt
verkregen, wanneer wij het getal dat de lengte van B C voorstelt met zich zelf
vermenigvuldigen, en de uitkomst deelen door het getal dat A C aangeeft.
Vermenigvuldigen wij t v met zich zelf, dan krijgen wij t2 v2, en als wij dit door ½
t2 g deelen, komt er na eenige vereenvoudiging
t2 v2/½ t2 g = v2/½ g = 2 v2/g.
Dit zou dus de lengte van C D zijn. Maar niet nauwkeurig. De boog A B van de
parabool valt nl. niet, zooals wij ondersteld hebben, volkomen met een cirkelboog
samen. Om de fout te verminderen, moeten wij de lengte van den boog al kleiner en
kleiner maken. Het punt B kiezen wij dus al dichter en dichter bij A. Daarbij nadert
C eveneens tot A. Daar nu de gevonden uitkomst met des te kleiner fout de waarde
van C D voorstelt, naarmate deze lijn minder van de middellijn A D verschilt, moet
die uitkomst juist de lengte van deze laatste lijn aangeven. Om den straal te vinden
hebben wij verder nog door 2 te deelen; dus:
r = v2/g.
Vermenigvuldigen wij hier nu eindelijk teller en noemer met m, en bedenken wij dat
m g = K is, dan komen wij tot de reeds aangevoerde formule
r = m v2/K.
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Wij zien daaruit dat, zooals reeds gezegd werd, r kleiner wordt, d.w.z. de kromming
sterker, wanneer wij de kracht K vergrooten, en ook dat, wanneer wij de kracht
hetzelfde laten, de kromming vermindert bij toenemende snelheid. Op een snel
bewogen lichaam heeft eene kracht loodrecht op de bewegingsrichting, wat de
verandering dier richting betreft, minder vat dan op een lichaam met eene kleine
snelheid. Men vergelijke de beweging van een geweerkogel met die van een kaatsbal,
of twee waterstralen die met verschillende snelheden in horizontale richting uit een
vat spuiten.
Wij zijn tot de formule gekomen door de beschouwing van het bijzondere geval,
dat de werkende kracht de zwaartekracht is, en dat het lichaam zich juist in den top
der parabool bevindt. Maar de uitkomst is algemeen. Telkens wanneer op een in
beweging verkeerend lichaam eene kracht werkt, loodrecht op de bewegingsrichting,
verandert de grootte der snelheid niet, maar wordt de baan in zoodanige mate gekromd
dat de kromtestraal door de formule bepaald wordt. Staat de kracht niet slechts, zooals
bij de parabool, in één punt loodrecht op de bewegingsrichting, maar is dat
aanhoudend het geval, dan zal de snelheid altijd door onveranderd blijven. Daarbij
kan het

Fig. 7.

nu voorkomen dat de kracht van oogenblik tot oogenblik in grootte verandert; dan
zal de kromming der baan ook telkens eene andere zijn, en zal zij dus soms zeer
ingewikkelde vormen hebben. Is echter de kracht die loodrecht op de
bewegingsrichting staat voortdurend dezelfde, dan moet r even groot blijven, en dat
kan alleen als de baan een cirkel is. Zoo komen wij tot het belangrijke geval dat een
lichaam A (Fig. 7) met de standvastige snelheid v in een
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cirkel rondloopt, terwijl er eene kracht K, naar het middelpunt M gericht, op werkt.
Met deze cirkelbeweging zullen wij ons van avond verder voornamelijk bezig
houden. Wij zullen echter den draad onzer beschouwingen hier voor een oogenblik
afbreken, om een punt uit de leer der krachten te bespreken, dat ons verder van dienst
kan zijn.
Het gebeurt dikwijls dat op een lichaam niet ééne kracht, maar twee of meer
krachten, die, zooals ik zal aannemen, verschillende richting hebben, te gelijk werken.
Om in zulk een geval eene duidelijke voorstelling van die krachten te krijgen,
gebruiken wij meetkundige figuren, waarin de richting en de grootte der krachten
door de richting en de lengte van rechte lijnen worden aangegeven. In Fig. 8,

Fig. 8.

waar de pijl a c tweemaal zoo lang is als a b, is het de bedoeling dat in het eene geval
eene kracht werkt, dubbel zoo groot als in het andere geval. Heeft men vastgesteld,
hoe lang de lijn zal zijn, die eene kracht van 1 dyne voorstelt, dan zullen krachten
van 3, 10, of 100 dynes enz. worden aangegeven door 3, 10 of 100-maal zoo groote
lengten.
Het hulpmiddel waarvan wij ons bedienen om de gezamenlijke werking van twee
krachten

Fig. 9.

te bepalen, is de stelling van het parallelogram van krachten. Wanneer (fig. 9) de
twee op het lichaam A werkende krachten door de lijnen A P en A Q worden
voorgesteld, beschrijven wij op die lijnen als zijden een parallelogram, d.w.z. wij
trekken Q R evenwijdig aan A P, en P R evenwijdig
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aan A Q. De lijn die het punt A met het tegenoverstaande hoekpunt vereenigt, de
diagonaal van het parallelogram, stelt door hare richting en grootte eene bepaalde
kracht voor, en de uitwerking die A P en A Q te zamen hebben is dezelfde als die,
welke deze door A R voorgestelde kracht alleen heeft. Zoo kunnen wij twee krachten
door eene enkele vervangen. Wanneer wij dat doen, zeggen wij dat wij ze met elkander
hebben samengesteld; wij noemen de kracht A R de resultante van de twee gegeven
krachten A P en A Q.
Vooral dient hierbij opgemerkt te worden dat de regel altijd

Fig. 10.

doorgaat, welken hoek de twee gegeven krachten ook met elkander maken, en welke
grootte zij ook hebben. In Fig. 10 ziet gij nog eens een parallelogram van krachten
van andere gedaante dan het vorige en gij kunt er zelf nog meerdere teekenen.
Wanneer gij b.v.

Fig. 11.

twee krachten neemt, die even groot zijn en bijna in elkaars verlengde vallen, zult
gij vinden dat zij elkander bijna opheffen; zij leveren eene kleine resultante op, die
op weinig na loodrecht staat op de richtingen der krachten zelf.
De stelling is uit de ervaring afgeleid, en daarom mag ik U wel even eene proef
laten zien, waardoor zij, al is het dan ook maar voor eene bepaalde klasse van
krachten, wordt bewezen.
Over twee katrolschijven A en B (Fig. 11) is een koord geslagen, dat aan de
uiteinden de gewichten P en Q draagt,
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terwijl aan het punt C van den draad een ander koord is vastgeknoopt, dat verticaal
naar beneden hangt en door een gewicht R gespannen wordt. Ik kan nu het punt C,
zooals gij ziet, naar rechts of links in beweging brengen, maar wanneer ik den toestel
aan zich zelf overlaat, nemen het punt C en de koorden bepaalde standen aan. Dan
is er evenwicht, en wij kunnen met behulp van een parallelogram van krachten vinden
aan welke voorwaarde daarbij voldaan moet zijn. Wanneer nl. aan het eene einde
van een koord dat over eene katrolschijf loopt met zekere kracht wordt getrokken,
trekt het andere einde, door zijne spanning, met eene even groote kracht aan het
voorwerp waaraan het bevestigd is. Op het punt C werken daarom twee krachten in
de richtingen van C A en C B, die gelijk zijn aan de gewichten P en Q; wij zullen ze
door de lijnen C D en C E voorstellen. Bovendien werkt op het punt C de spanning
van het naar beneden hangende koord. Deze is gelijk aan het gewicht R en kan, op
dezelfde schaal als de andere krachten, door eene lijn C F worden voorgesteld.
Om nu te vinden wanneer de drie krachten C D, C E en C F evenwicht met elkander
zullen maken, beschrijven wij op C D en C E als zijden een parallelogram. De
diagonaal C G daarvan stelt de kracht voor, waardoor C D en C E vervangen kunnen
worden; deze kracht moet dus evenwicht maken met C F, wat klaarblijkelijk alleen
dan het geval zal zijn, wanneer zij juist tegengesteld aan C F, dus verticaal naar
boven, is gericht, en dezelfde grootte heeft als die kracht. Het toestelletje, waarin de
figuur op een plankje achter de draden is geteekend, doet U zien dat dit werkelijk
uitkomt, en daarmede is de stelling van het parallelogram van krachten bewezen.
Van die stelling kan nu gebruik gemaakt worden, niet alleen om twee krachten
door eene enkele, maar even goed om eene gegeven kracht door twee andere te
vervangen, wat in vele gevallen voor de beoordeeling harer uitwerking dienstig is.
Stelt
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b.v. dat in Fig. 9 de kracht A R gegeven is. Wij kunnen dan de richtingen A P en A
Q willekeurig kiezen, mits zoo dat die van A R er tusschen ligt, en door R Q
evenwijdig aan P A en R P evenwijdig aan Q A te trekken, een parallelogram
teekenen, waarvan A R de diagonaal is. De zijden A P en A Q van deze figuur stellen
krachten voor, die wij, te zamen genomen, voor A R in de plaats kunnen stellen. Wat
wij nu gedaan hebben wordt het ontbinden van eene kracht genoemd; de twee
verkregen krachten A P en A Q heeten de componenten van A R. Natuurlijk kan dit
ontbinden op allerlei wijzen worden gedaan, want gij kunt tal van parallelogrammen
teekenen, die alle A R tot diagonaal hebben.
Ziet hier eene toepassing van dat ontbinden van krachten. Als de twee koorden,
die in Fig. 11 schuin naar boven loopen, niet over katrolschijven geleid worden, maar
aan het boveneinde zijn bevestigd, kunnen wij vinden hoe sterk zij door het gewicht
R gespannen worden. Want de spanningen moeten te zamen dit gewicht dragen. Zij
moeten dus eene resultante opleveren, die verticaal naar boven gericht en gelijk aan
C F is. Laat C G deze kracht zijn. Dan krijgen wij de spanning der koorden, als wij
C G met een parallelogram in C D en C E ontbinden.
Duidelijker wordt de zaak misschien wanneer men begint met het gewicht C F te
ontbinden in twee krachten, waarvan de eene in het verlengde van A C en de andere
in het verlengde van B C werkt. De eene van deze componenten spant het koord A
C en de andere het koord B C.
Het is leerzaam, zulke figuren nog eens te teekenen, als het punt C hooger gekozen
wordt, terwijl A en B op hunne plaats blijven. Men vindt dan dat de spanningen der
in A en B komende koorden grooter worden, en eindelijk, als C nog maar weinig
beneden de lijn A B ligt (op die lijn kan het punt nooit komen) veel grooter worden
dan het gewicht R. Ieder weet hoe sterk
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men een horizontaal touw moet spannen om te maken dat een gewicht dat in het
midden wordt opgehangen, niet veel doorzakt.
Hangt er geen gewicht in het midden, dan belet toch altijd het gewicht van het
koord zelf het spannen tot eene rechte lijn, en ook nu gaat het door, dat de spanning
in het koord des te grooter moet zijn, naarmate men het strakker wil hebben. De
theorie van dit geval is wat moeilijker, maar berust op dezelfde beginselen. Is een
telegraaf- of telefoondraad aan twee palen bevestigd, die 100 Meter van elkander
staan, en zakt hij in het midden 0,5 M. door - gij kunt dat gemakkelijk zien wanneer
gij er langs spoort - dan is de spanning aan de uiteinden, dus de kracht, waarmede
de draad aan de palen trekt, 25-maal het gewicht van den draad. Wordt de draad op
een winterdag zwaar met ijzel bedekt, dan komt daar nog het 25-voud van het gewicht
ijzel bij; gij kent wel voorbeelden, dat de draad daardoor breekt.
Ik verzoek U nu nog eens naar Fig. 5 terug te keeren, en op het oogenblik te letten,
waarop het lichaam dat de parabool beschrijft in C is. Laat C P de zwaartekracht
voorstellen; deze ontbinden wij in de kracht C Q volgens de richting der beweging,
en de kracht C R loodrecht daarop. Den invloed der zwaartekracht op de beweging
kunnen wij nu beschrijven door te zeggen dat C Q de snelheid grooter maakt (en wel
door eene snelheidsvermeerdering te geven, die van de grootte dezer component en
van de massa van het lichaam afhangt) en dat de kromming der baan voor rekening
van C R komt. De kromtestraal wordt door de formule van p. 28 bepaald, als men
nu daarin voor K de grootte der kracht C R neemt, en natuurlijk voor v de snelheid
die er in het punt C is.
Ik vrees bijna, met deze uiteenzettingen te veel van Uw geduld te hebben gevergd,
maar wij hebben nu dan ook alle beginselen leeren kennen, door welke een
mathematicus de beweging van lichamen onder de werking van gegeven krachten
kan berekenen,
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of althans, want dikwijls wordt het te moeilijk, kan trachten te berekenen. De kracht
kan altijd ontbonden worden in ééne component langs en ééne loodrecht op de baan,
en steeds bepaalt de eene component de verandering van de grootte der snelheid en
de andere de verandering van de richting der beweging.
Hoe ver men het in zulke berekeningen gebracht heeft, zal straks nog blijken; voor
't oogenblik kiezen wij eenvoudiger onderwerp.
Het bleek ons alreeds dat een lichaam (Fig. 7) een cirkel kan beschrijven, als er
eene kracht op werkt, die steeds naar het middelpunt gericht is. Die kracht is ook
werkelijk noodig en zij moet eene bepaalde grootte hebben, die wij uit de eerste
formule van p. 28 kunnen afleiden. Vermenigvuldigen wij met K, dan komt er
K r = m v2;
dus:
K = m v2/r.
Zooveel dynes moet de kracht bedragen, als m de massa in grammen, r de straal in
cM. en v de snelheid in cM. per seconde is. Was de kracht naar het middelpunt er in
't geheel niet, dan zou het

Fig. 12.

lichaam in eene rechte lijn voortgaan, langs de raaklijn aan den cirkel. Was de kracht
kleiner dan zoo even werd opgegeven, dan zou de baan wel is waar van de rechte
lijn afwijken, maar minder dan de cirkel dit doet; het lichaam zou nog wel wat verder
van het middelpunt komen. Zoo daarentegen de kracht grooter was dan voor de
beweging in den cirkel vereischt wordt, zou de baan binnen den cirkel vallen.
Wij kunnen nu een aantal verschijnselen begrijpen, die men gelegenheid heeft, bij
draaiende bewegingen op te merken. Ik heb hier b.v. eene staaf A B (Fig. 12), die
om haar middelpunt
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M in een horizontaal vlak snel kan worden rondgedraaid; over die staaf kan eene
doorboorde kogel C zich verschuiven; men ziet nu dat door de wenteling de kogel
zich van het middelpunt M verwijdert, en naar het uiteinde B der staaf vliegt. Dit is
gemakkelijk te verklaren; wij hebben er eene bevestiging in te zien van de wet dat
een lichaam, als er geene kracht is die dat belet, met eene eenmaal verkregen snelheid
langs eene rechte lijn voortgaat. Als de staaf in beweging gebracht wordt, terwijl de
kogel in C is, krijgt deze, in de wenteling deelende, eene snelheid in de richting van
C E; langs die lijn gaat de bol dan voort, en is dus in het punt D gekomen, als de
staaf den stand A′ B′ bereikt heeft. Het is duidelijk hoe de afstand tot het middelpunt
grooter is geworden.
Stelt nu dat wij den kogel met een koord aan het midden M van A B hadden
bevestigd. Dan zou hij ook weer beginnen met zich van M te verwijderen, maar
daaraan zou weldra een eind komen. Het koord zou uitgerekt worden, wegens zijne
elasticiteit zou het eene kracht, naar M toe, op den kogel uitoefenen, en deze kracht
zou tegelijk met de uitrekking toenemen, totdat zij de door onze formule aangegeven
grootte heeft. Dan zou zij juist voldoende zijn, om het lichaam te dwingen in een
cirkel rond te loopen; de verwijdering van het middelpunt zou ophouden en het koord
dan ook niet nog verder gespannen worden.
Op dezelfde wijze als in dit voorbeeld wordt ook een koord gespannen, waarvan
wij het eene einde vasthouden, terwijl aan het andere een kogel is bevestigd, dien
wij door eene bekende handbeweging in een cirkel in een verticaal vlak doen
rondgaan. Laten wij op eene of andere wijze, zooals bij den bekenden werpslinger,
den kogel glippen, dan vliegt hij volgens de raaklijn aan den tot op dat oogenblik
beschreven cirkel weg, en beschrijft onder den invloed der zwaartekracht eene
parabool.
Hoe sterk het koord moet zijn, om in zulk een geval niet te breken, kunnen wij
door de formule uitrekenen. Ik wil b.v.
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aan een staaldraad van 1 M. lengte een lichaam van 1 kilogram met eene snelheid
van 10 M. per seconde doen rondgaan. Dan is in onze C.G.S. eenheden m = 1000, v
= 1000, r = 100, en de formule leert dat de kracht die naar het middelpunt toe moet
werken 10 millioen dynes moet zijn. Zoo groot dient dus de spanning van den draad
te worden. Rekenen wij nu dat een staaldraad van 1 mM2 doorsnede een gewicht van
hoogstens 80 K.G., gelijkstaande met ongeveer 80 millioen dynes, kan dragen, dan
blijkt het dat de doorsnede minstens ⅛ mM2 moet zijn, als de draad niet zal breken.
Men zou evenzoo kunnen becijferen hoe snel de wenteling moet zijn om een draad
van gegeven dikte te verscheuren, en naar hetzelfde beginsel, al gaat het wat minder
gemakkelijk, kan berekend worden, bij welke snelheid een vliegwiel zou stuk vliegen,
zooals wel eens gebeurd is.
Met het toestelletje dat ons straks gediend heeft, kan ik U nog een paar andere
voorbeelden geven van het verschijnsel dat een lichaam of de deelen van een lichaam
zich bij eene wenteling, ten gevolge van de snelheden die zij verkrijgen, van de as
verwijderen. Plaats ik op de verticale draaiende as dit stel van twee geelkoperen
hoepels C G D H en C E D F (Fig. 13),

Fig. 13.

13), die dus om de verticale middellijn A B in wenteling worden gebracht, dan zullen
de deelen bij G, E, H en F de door de pijlen voorgestelde snelheden krijgen en zich
daardoor van de as verwijderen. In horizontale richting zetten de hoepels zich uit,
tot dat de veerkracht van het metaal er paal en perk aan stelt. Die uitzetting gaat
gepaard met eene verkorting van de verticale middellijn, en zoo ziet gij een
verschijnsel dat menigmaal vertoond wordt, om de afplatting der aarde op te helderen.
Ongetwijfeld is ook deze, in
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een tijd toen de aarde nog niet vast was, door de aswenteling ontstaan, al zijn de
krachten die bij de aarde eene verdere uitzetting aan den evenaar belet hebben van
geheel anderen aard geweest dan de veerkracht van deze metaalreepen.
Hoe nu, wanneer ik een cilindrisch glas dat gedeeltelijk met water gevuld is, om
de as doe omwentelen, de vloeistof tegen den rand gaat opstaan, zoodat het oppervlak
een fraaien gebogen vorm aanneemt, behoef ik U nauwelijks te laten zien, en niet
nader uit te leggen. Evenmin dat wanneer de lucht in eene dergelijke cilindrische,
van boven gesloten ruimte in wenteling wordt gebracht, zij nabij de as wordt verdund,
en aan den omtrek zal ontsnappen wanneer daar openingen

Fig. 14.

zijn, en zich zal ophoopen, wanneer de ruimte daar gesloten is. De verdunning in het
centrale deel der ruimte kan men doen zien door dat deel te verbinden met het
boveneinde eener verticale in een bakje met water geplaatste buis; het gevolg der
wenteling is dan dat de vloeistof in die buis opstijgt.
Tot nog toe gaven wij aan de beschouwde lichamen eene bepaalde snelheid van
wenteling; daardoor ontstond dan in het koord b.v. juist eene spanning die de door
onze formule verlangde grootte heeft. Die kracht schikte zich dus naar de
bewegingssnelheid.
Er zijn echter ook gevallen, waarin de kracht die het lichaam naar het middelpunt
drijft door de omstandigheden bepaald is. Dan kan het lichaam alleen dan in een
cirkel loopen, wanneer het juist eene bepaalde snelheid heeft. Die snelheid kan uit
onze formule worden gevonden. Het blijkt uit de eerste vergelijking van p. 36 dat
de tweede macht der snelheid gelijk moet zijn aan het
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getal dat men krijgt, als men K r door m deelt, wat wij uitdrukken door te schrijven

De snelheid moet dus des te grooter zijn naarmate de kracht grooter is.
Tot opheldering hiervan kan een slinger dienen zooals wij reeds de vorige week
gebruikten. Wij lichten thans den bol A (Fig. 14) weder tot zekere hoogte op, maar
geven hem nu, terwijl wij hem los laten, eene snelheid, loodrecht op het vlak waarin
wij hem uit den evenwichtsstand hebben gebracht. Is die snelheid groot, dan beschrijft
de bol eene langwerpige of elliptische baan, waarin hij zich verder dan het punt A
van den evenwichtsstand verwijdert. Bij eene kleine snelheid is de baan eveneens
elliptisch, maar zoo dat het lichaam meer dan in A tot den evenwichtsstand nadert.
Door de snelheid behoorlijk af te passen kan ik den bol juist in een cirkel, met het
middelpunt in M doen rondloopen.
Wij behoeven hier naar de kracht die het lichaam naar het middelpunt drijft, en
zonder welke geene cirkelbeweging mogelijk is, niet ver te zoeken. Zij vloeit uit de
aantrekking der aarde voort en hare grootte wordt door eene eenvoudige figuur
opgeleverd. Wij ontbinden nl. het gewicht A P van den bol met behulp van het in de
figuur geteekende parallelogram in eene component A R in het verlengde van het
koord en eene component A Q, die naar het punt M gericht is. De eerste kracht spant
het koord, maar heeft geen invloed op de beweging. De tweede is de kracht die het
lichaam dwingt, in een cirkel rond te gaan, en door voor K in onze laatste formule
de grootte van deze component te nemen, zouden wij de snelheid vinden, die wij aan
het lichaam moeten geven om de cirkelbaan te krijgen.
Ik zal de berekening achterwege laten, niet omdat zij te
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moeilijk is, maar omdat zij te veel tijd zou kosten. De uitkomst hangt van den straal
af, dien ik aan den cirkel wil geven. Bij elken straal behoort eene bepaalde snelheid
en ook een bepaalde omloopstijd. Deze laatste blijkt des te kleiner te zijn, naarmate
de straal grooter wordt gekozen, zooals gij gemakkelijk kunt zien, wanneer ik twee
naast elkander opgehangen slingers cirkels doe beschrijven, maar den een een grooten
en den ander een kleinen cirkel.
Ik vertrouw U met al het voorgaande ook wel duidelijk gemaakt te hebben, dat
men, zoodra men heeft waargenomen, welke beweging een voorwerp heeft, daaruit
kan afleiden, welke kracht er op werkt. Het merkwaardigste voorbeeld daarvan
hebben ons de sterrenkundigen gegeven, die uit den waargenomen loop der
hemellichamen tot de krachten waaraan zij onderworpen zijn hebben besloten. De
omstandigheid dat vele hemellichamen in banen loopen, die weinig van cirkels
afwijken, maakt het ons mogelijk, hen in deze onderzoekingen te volgen en met zeer
bescheiden wiskundige hulpmiddelen tot uitkomsten te geraken, die voor onze kennis
der natuur van het hoogste belang zijn.
Wij zullen beginnen met het hemellichaam dat ons het naast is, de maan. Zij
beschrijft eene cirkelvormige loopbaan om de aarde, en moet dus aan eene kracht
naar de aarde toe onderworpen zijn. Niemand zal er aan twijfelen dat deze kracht
aan een invloed der aarde is toe te schrijven; wij kunnen haar daarom gerust eene
aantrekking door de aarde noemen.
Maar nu rijst eene belangrijke vraag. Wij weten reeds dat alle lichamen nabij het
oppervlak der aarde door onze planeet worden aangetrokken en wel in verticale
richting, d.w.z. naar het middelpunt der aarde toe. Is nu deze aantrekking van
denzelfden aard als die, welke op de maan werkt, is zij b.v. aan eene zelfde
toestandsverandering in het medium dat de aarde omringt te wijten, of is zij iets
geheel anders? Een oogenblik zou men kunnen meenen dat dit niet uit te maken
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is, zoo lang wij niet zoowel met het mechanisme waardoor een vallende steen naar
de aarde wordt getrokken, als met de wijze waarop de aarde op de maan werkt bekend
zijn, en daarvan zijn wij ongelukkigerwijze nog ver verwijderd. Maar bij nadere
overweging vinden wij toch een middel om tot eene beslissing te komen. Eene
werking der aarde die aan eene bepaalde grondoorzaak te wijten is, zal wel bij
verwijdering van de aarde naar een of anderen vasten regel afnemen; zijn dus de
krachten die op de maan en op een vallenden steen werken van denzelfden aard, dan
mogen wij verwachten dat er een verband, misschien wel een eenvoudig verband,
tusschen die krachten en de afstanden tot het middelpunt der aarde is. Daarentegen
kunnen wij op zulk een verband niet rekenen, en wij zouden het, als het bestond, niet
begrijpen, wanneer de krachten van geheel verschillenden oorsprong waren. Hiermede
is de weg dien wij moeten inslaan aangewezen. Wij zullen bij wijze van onderstelling
al vast aannemen dat er eene verwantschap tusschen de krachten bestaat, maar om
die hypothese op de proef te stellen, zullen wij moeten onderzoeken of een verband,
zooals ik het daareven bedoelde, werkelijk te vinden is. Daartoe moeten wij de grootte
der kracht die op de maan werkt met behulp van de formule
K = m v2/r
bepalen.
Nu is de afstand der maan tot het middelpunt der aarde, d.w.z. de straal van hare
loopbaan, 60,3 maal zoo groot als de straal der aarde, en dezen laatsten kennen wij,
omdat wij weten dat de omtrek der aarde 40 millioen meters bedraagt. Wij vinden
hieruit
r = 384 × 108 cM.1).
Verder is waargenomen dat de maan haren loop in 27,3 dag

1) Dit beteekent 384, gevolgd door 8 nullen.
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volbrengt. Daar wij uit den straal den omtrek van den cirkel kunnen berekenen, is
deze omloopstijd ons voldoende, om de snelheid der beweging te leeren kennen. De
uitkomst is
v = 102300 cM. per sec.
Wij stuiten nu op het bezwaar dat gij de massa m der maan niet kent. Maar onze
hypothese brengt mede dat de aarde op elk gram dat in de maan aanwezig is dezelfde
kracht uitoefent, evenals hier aan de aardoppervlakte elk gram aan gelijke kracht
onderhevig is. Wij berekenen daarom de kracht die niet op de geheele maan, maar
op één gram van dat hemellichaam werkt en vergelijken die dan met de kracht op
één gram in onze omgeving. Stellen wij nu m = 1, en nemen wij voor v en r de
opgegeven getallen, dan vinden wij voor de kracht op dat ééne gram in de maan
werkende
0,272 dynes,
d.i. 3610 maal minder dan de kracht op een gram aan het oppervlak der aarde, die,
zooals wij weten, 981 dynes bedraagt. Nu is de verhouding der afstanden tot het
middelpunt der aarde 60,3 en wanneer ik van dat getal de tweede macht neem, krijg
ik 60,3 × 60,3 = 3640. Dit is bijna hetzelfde als wij zooeven voor de verhouding der
aantrekkingen vonden. Wij zullen maar aannemen, dat het verschil te wijten is aan
omstandigheden die wij bij de berekening over 't hoofd hebben gezien - ik zal U
daarvan straks nog rekenschap geven - en dus, daar wij een zeer eenvoudig verband
vinden, onze hypothese van de gelijksoortigheid der twee krachten als bevestigd
beschouwen. Tevens komen wij dan tot het besluit dat de aantrekking der aarde
omgekeerd evenredig met de tweede macht van den afstand tot het middelpunt
verandert; nu wij gevonden hebben dat, op 60 maal grooteren afstand, de aantrekking
602 maal kleiner uitvalt, mogen wij wel verwachten dat in 't algemeen als men den
afstand a maal grooter maakt, de aantrekking a2 maal zwakker zal worden.
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Wij hebben hiermede den eersten stap gedaan in de beroemde door NEWTON
gevestigde leer der algemeene aantrekkingskracht. Over de verdere ontwikkeling
zijner theorie, over hare zorgvuldige vergelijking, gedurende meer dan twee eeuwen,
met oude en nieuwe waarnemingen, zal ik kort zijn. Ik wijs er dus slechts met een
enkel woord op dat wij, evenals wij de beweging der maan met die van een vallend
lichaam vergeleken hebben, ook de beweging van twee of meer wachters, zooals de
planeet Jupiter die heeft, met elkander kunnen vergelijken. Dit vraagstuk, dat eenige
overeenkomst heeft met de vraag hoe de snelheid veranderen moet, wanneer wij den
vroeger besproken slinger nu eens in een grooten en dan eens in een kleinen cirkel
willen doen rondloopen, kan alweder met onze formules worden opgelost.
Men vindt dat, als de kracht omgekeerd evenredig met de tweede macht van den
afstand verandert, zooals NEWTON leerde, de meest verwijderde wachter de kleinste
snelheid moet hebben, en wel moet de tweede macht der snelheid omgekeerd
evenredig met den straal der loopbaan zijn. De beweging der manen van Jupiter stemt
hiermede werkelijk overeen; eene aanwijzing dus dat ook de door deze planeet op
naburige lichamen uitgeoefende aantrekking aan de wet van NEWTON voldoet. Eene
bevestiging op nog grooter schaal levert ons de beweging der planeten om de zon;
de snelheden van de aarde en van Jupiter b.v. staan tot elkander als de getallen 2,28
en 1, en de afstanden tot de zon verhouden zich als 1 en 5,20. Werkelijk is 5,20 =
2,28 × 2,28 en zoo blijkt NEWTON's wet omtrent het verband tusschen de aantrekking
en den afstand ook op de door de zon uitgeoefende werking toepasselijk te zijn.
Moest ik mij niet beperken, dan zou ook de werkelijke gedaante der banen van de
planeten dienen besproken te worden. Dat zij min of meer van cirkels afwijken is
niet te verwonderen; op een bepaalden afstand van de zon is er slechts eene enkele
snelheid waarmede eene cirkelbaan kan beschreven worden, en
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elke afwijking van die snelheid moet eene andere baan geven. Als ik een slinger in
een cirkel wil doen loopen, maak ik allicht de snelheid wat te groot of te klein, en
krijg dan niet eene cirkelvormige, maar eene elliptische baan. Evenzoo beschrijft
eene planeet, die met eene kracht omgekeerd evenredig met de tweede macht van
den afstand naar de zon wordt gedreven, eene ellips, zoodra hare snelheid van de
voor een cirkel vereischte afwijkt; alleen bestaat er tusschen de twee gevallen dit
onderscheid, dat bij den slinger de evenwichtsstand in het middelpunt der ellips valt,
en dat de zon niet in het middelpunt der baan staat, maar op eenigen afstand daarvan
verwijderd. Men kan uit de grondbeginselen der mechanica afleiden hoe het hiermede
gesteld moet zijn, en ook hoe de snelheid bij de elliptische beweging van oogenblik
tot oogenblik verandert. Al deze bijzonderheden vindt men bij de waarneming
bevestigd, of liever, KEPPLER had die reeds uit de waarnemingen afgeleid, voor dat
NEWTON den sleutel ter verklaring gaf.
In haar meest algemeenen vorm is de wet van NEWTON eene grootsche
generalisatie. Zij zegt dat elk paar stofdeeltjes elkander met eene kracht omgekeerd
evenredig met de tweede macht van den afstand aantrekken. Zij bepaalt zich dus niet
meer tot de attractie die van een hemellichaam in zijn geheel uitgaat, maar, veel
dieper doordringende, vat zij deze op als de resultante van tallooze krachten, die elk
door één stofdeeltje van het lichaam worden uitgeoefend. Zij stelt aan de wiskunde
het vraagstuk, de resultante van al deze elementaire werkingen te bepalen.
Het antwoord luidt dat de resulteerende aantrekking van een bol, over welks volume
de massa gelijkelijk verdeeld is, naar het middelpunt is gericht en omgekeerd
evenredig met de tweede macht van den afstand tot dit punt verandert. Zoo wordt
het gerechtvaardigd dat wij, toen wij den steen en de maan beschouwden, altijd met
de afstanden tot het middelpunt der aarde hebben gerekend.
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De wet van NEWTON gaat nog in een ander opzicht verder dan de beschouwingen
die ik U mededeelde; zij beweert dat de twee lichamen elkander aantrekken. Inderdaad
bestaat bij twee lichamen nooit eene eenzijdige, maar altijd eene wederkeerige
werking. Oefent het eerste voorwerp op het tweede, op welke wijze dan ook, eene
kracht van zekere richting en grootte uit, dan ondervindt het daarvan te gelijkertijd
eene kracht van dezelfde grootte, maar van juist tegenovergestelde richting. Een
regel, dien wij zonder uitzondering bevestigd vinden. Een gewicht dat op de tafel
ligt drukt deze naar beneden, maar wordt met eene even groote kracht door het hout,
dat ietwat vervormd is, naar boven gedrukt. De twee tegen elkander botsende bollen
van vroeger drukken tegen elkander en een stuk ijzer

Fig. 15.

trekt even goed eene magneetpool aan, als het zelf daardoor aangetrokken wordt.
Stellen wij de kracht, waarmede een lichaam A een lichaam B aantrekt, door de pijl
E F (Fig. 15) voor, dan moeten wij de werking op A door eene even lange pijl C D
aangeven.
Wanneer deze figuur op de algemeene aantrekkingskracht of de zwaartekracht
betrekking zal hebben, moet, zooals wij reeds van vallende lichamen weten, en zooals
de astronomische verschijnselen het ons voor de hemellichamen bevestigen, de kracht
E F verdubbeld worden wanneer wij de massa van B verdubbelen; de gelijkheid der
twee krachten vereischt dat dan ook C D verdubbeld wordt. Maken wij vervolgens
de massa van A b.v. 3 maal zoo groot, als zij eerst was, dan moeten de beide krachten
weder 3 maal zoo groot worden, en dus het 6-voud van wat zij oorspronkelijk waren.
Aldus vinden wij dat de wederkeerige aantrekking zoowel met de massa van het eene
als met die van het andere lichaam evenredig is, m.a.w., dat zij evenredig is met het
produkt der getallen die de twee massa's voorstellen.
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Deze bijvoeging was nog noodig om U de ontdekking van NEWTON in haar vollen
omvang toe te lichten, en U het wapen te doen kennen, waarmede de sterrenkundigen
het onderzoek der bewegingen die de hemel ons aanbiedt met het bekende gelukkige
gevolg hebben ter hand genomen. Ik zou te ver gaan als ik beweerde dat zij alles
hebben ontraadseld; er blijven b.v. in de beweging der planeet Mercurius kleine
afwijkingen van de theorie over, waarvan men nog geene rekenschap heeft kunnen
geven, maar het verschil tusschen de getallen 3610 en 3640, dat wij straks hebben
verwaarloosd, kon toch geheel verklaard worden, toen men de ware beweging der
maan en de juiste gedaante der aarde in aanmerking nam, en de kleine afwijkingen
van de elliptische beweging, die door de wederkeerige aantrekking van alle lichamen
van het zonnestelsel worden veroorzaakt, konden met steeds toenemende
nauwkeurigheid uit de theorie worden afgeleid. Zoo is de theoretische sterrenkunde
het schitterendste voorbeeld geworden van eene wetenschap die de verschijnselen
weet te voorspellen, en zijn wij van de geldigheid der wetten van de algemeene
aantrekkingskracht zoo vast overtuigd geworden, dat de gedachte zelfs niet opkomt,
dat eene zonsverduistering, zooals die tot welker waarneming in Nederlandsch-Indië
vaderlandsche geleerden zich thans uitrusten, eene minuut te vroeg of te laat zou
kunnen komen.
Gij gevoelt dat de wensch ontstaan moest, om de bewering der gravitatietheorie
dat twee willekeurig gekozen lichamen, twee stukken metaal b.v., elkander aantrekken,
door rechtstreeksche waarneming te bevestigen. Daarin is men inderdaad geslaagd,
ofschoon de waar te nemen krachten uiterst zwak zijn. Lang geleden mat CAVENDISH
de attractie door een looden kogel van 150 kilogram uitgeoefend, en verscheidene
natuurkundigen hebben deze proeven met de verfijnde hulpmiddelen van onzen tijd
herhaald. Ik noem slechts het onderzoek dat BOYS tusschen 1892 en 1895 verricht
heeft. Een klein en licht

H.A. Lorentz, Zichtbare en onzichtbare bewegingen

48
horizontaal staafje, opgehangen op de in Fig. 1 (p. 4) aangegeven wijze, maar aan
een zeer dun draadje van kwarts, droeg aan elk uiteinde een gouden bolletje van een
paar gram. Op eenigen afstand van deze bolletjes bevonden zich looden kogels van
ruim 7 kilogram, zoo geplaatst dat de uitwerking hunner aantrekking op de gouden
bollen zoo groot mogelijk zou zijn, en nu gelukte het werkelijk, door die kracht eene
geringe, maar toch goed meetbare standverandering te verkrijgen. Ik behoef U wel
niet te zeggen hoeveel talent en volharding voor deze waarnemingen noodig zijn
geweest, die door de minste trilling van den bodem of den zwaksten luchtstroom
rondom het draaibare staafje onmogelijk werden gemaakt.
De einduitkomst van BOYS is dat twee bolletjes, elk van 1 gram, en waarvan de
middelpunten 1 cM. van elkâar verwijderd zijn, elkander met eene kracht van
6,66/108 dynes
aantrekken.
Het is duidelijk dat men, dit wetende, de aantrekking tusschen twee massa's van
gegeven grootte en op gegeven afstand van elkander gebracht, met behulp van de
wet van NEWTON kan voorspellen, en dat men ook, als men de attractie, de grootte
der eene massa en de betrekkelijke ligging kent, de grootte der andere massa kan
uitrekenen. Zoo kan men te weten komen, welke massa de aarde moet hebben, ten
einde een gram nabij haar oppervlak met eene kracht van 981 dynes aan te trekken.
Voert men de berekening uit, en neemt men het bekende volume in aanmerking, dan
vindt men dat de massa 5,53 maal zoo groot is als wanneer de aarde geheel uit water
bestond.
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III. Trillende bewegingen. Lichtstralen.
De beide zintuigen die, meer en beter dan andere, ons in staat stellen, eene voorstelling
te verkrijgen van de ons omringende wereld, het gehoor- en het gezichtsorgaan,
ontvangen beide hunne indrukken door snelle heen- en weergaande bewegingen, die
van buiten af tot ons komen, in zich op te nemen. Van daar dat de leer der trillingen
voor ieder belangwekkend is, die zich rekenschap wil geven van de wijze waarop
wij waarnemen en van de gevolgtrekkingen die wij uit onze waarnemingen mogen
afleiden. Voor den physicus is zij van hooge waarde wegens den rijkdom der
verschijnselen, de schoonheid der wetten, en het inzicht in het wezen der dingen dat
zij ons opent.
Wanneer wij thans, zij het ook grootendeels in vluchtig overzicht, deze
hoofdstukken der natuurkunde ter hand nemen, verlaten wij weldra de zichtbare
bewegingsverschijnselen en komen wij op een gebied, waar de verbeeldingskracht
en de theorie ons moeten leiden.
De overgang kan intusschen geleidelijk zijn. Wij spraken reeds over den heen- en
weergaanden slinger en de schommelende magneetnaald en merkten de overeenkomst
tusschen deze lichamen op. In beide gevallen is er een evenwichtsstand, en eene
kracht die het lichaam, zoodra het dien verlaten heeft, er heen terugdrijft. Die kracht
was bij het eene lichaam de zwaarte-
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kracht, bij het andere eene magnetische kracht, maar het is duidelijk dat de
schommelingen even goed mogelijk zouden zijn als de kracht van geheel anderen
aard was. Telkens wanneer een lichaam (of een deel van een lichaam, of een stelsel
van lichamen) onder zulke omstandigheden verkeert, dat het in een bepaalden stand
in evenwicht is, en dat het, zoodra het van dien stand afwijkt, eene kracht ondervindt,
die het erheen terug tracht te drijven, en die wij daarom - om een korten naam te
hebben - de terugdrijvende kracht zullen noemen, kunnen er schommelingen of
trillingen plaats hebben. Wij verplaatsen b.v. het lichaam over een zekeren afstand
en laten het dan los. Wij zien het naar den evenwichtsstand terugkeeren, en wel, daar
de terugdrijvende kracht hierbij in de richting der beweging werkt, met eene versnelde
beweging. Zoo bereikt het dus den evenwichtsstand met eene zekere snelheid, en
kan dan niet in eens stilstaan. Het gaat door den evenwichtsstand heen, maar
ondervindt dan ook aanstonds eene kracht tegen de bewegingsrichting in. De beweging
wordt vertraagd, geheel uitgeput, keert dan om, zoodat het lichaam opnieuw door
den evenwichtsstand heengaat en dit aanhoudend, beurtelings in de eene en in de
andere richting, blijft doen. Gij begrijpt dit bewegingsverschijnsel zeer gemakkelijk
en gij ziet ook aanstonds dat men bij de nadere bestudeering er van wel in de eerste
plaats zijne aandacht zal vestigen op den schommeltijd of trillingstijd. Zoo noemen
wij den tijd die noodig is voor een vollen heen- en weergang. Zal deze tijd, ook wel
met den naam van periode bestempeld, door berekening worden gevonden, dan
komen - en dit is een belangrijke, algemeene regel - de grootte der terugdrijvende
kracht en die van de massa van het lichaam in aanmerking. Het is altijd als bij den
slinger. Wij merkten vroeger al op dat toevoeging eener massa die niet aan de
zwaartekracht onderworpen is hier de schommelingen langzamer zou maken;
dienzelfden invloed heeft
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in alle gevallen eene vergrooting der massa bij gelijk blijvende terugdrijvende kracht.
Wordt echter deze laatste grooter gemaakt, dan zal de beweging naar den
evenwichtsstand toe met grooter snelheid plaats hebben; de schommeling zal daardoor
sneller worden, zooals ik U gemakkelijk kan doen zien, door deze kompasnaald,
waarvan gij een beeld op het scherm geprojecteerd ziet, niet alleen door het
aardmagnetisme, maar bovendien nog door een magneet dien ik in de nabijheid houd,
naar den evenwichtsstand terug te laten drijven.
Vooreerst nu nog een paar voorbeelden van schommelingen onder den invloed
der zwaartekracht. Hier zijn twee kogels in verschillende punten van een koord
opgehangen, dat met de uiteinden in twee even hoog gelegen punten is vastgemaakt.
Daarnaast kan in eene U-vormige buis eene hoeveelheid water zoo in beweging
gebracht worden, dat zij bij afwisseling in het eene en het andere been der buis het
hoogst staat. Met deze schommelingen kunt gij die vergelijken, welke in een ten
deele met water gevuld vat kunnen worden opgewekt, en waarbij de vloeistof nu
eens aan den rechter- en dan weder aan den linkerkant van het vat de grootste hoogte
heeft.
In menig geval is de veerkracht of elasticiteit der lichamen in het spel. Onder dezen
naam vatten wij al de tusschen de molekulen werkende krachten samen, die na eene
vormverandering van het lichaam, dus na eene verplaatsing der deeltjes ten opzichte
van elkander, den evenwichtstoestand weder trachten te herstellen. Wie kent niet de
trillingen van eene plank b.v., die op twee plaatsen ondersteund is, en daartusschen
naar boven of beneden kan doorbuigen, of van een veerkrachtigen metaalreep, zooals
deze, die aan het eene eind is vastgeklemd? Of muziekinstrumenten zooals dit, waarbij
metalen of houten staven op twee plaatsen ondersteund zijn, en met een hamertje
worden aangeslagen. De trillingen van platen en klokken hebben daarmede eene
aanstonds in het oog vallende overeenkomst.
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Eenvoudiger bewegingstoestanden treffen wij bij gespannen koorden, zooals de
snaren der strijkinstrumenten, aan, en deze kunnen ons tevens doen zien dat een
zelfde lichaam, naar gelang van omstandigheden, op verschillende wijze kan trillen,
nu eens met grooteren, dan met kleineren trillingstijd. De gespannen snaar kan
vooreerst in haar geheel heen en weergaan. Zij heeft dan in haar eenen uitersten stand
eene gedaante zooals de volgetrokken lijn A D B bovenaan in Fig. 16 U die

Fig. 16.

doet zien; in haar anderen uitersten stand wordt zij door de gestippelde lijn A D′ B
voorgesteld. De punten C, D, E der snaar gaan langs de rechte lijnen C C′, D D′, E
E′, loodrecht op de lengte van het koord heen en weer. Welke hier de terugdrijvende
kracht is, is duidelijk. Vatten wij b.v. het middelste deel der snaar in het oog, in den
stand die door de volgetrokken lijn is aangegeven, dan zien wij aanstonds dat de
rechts en links daarvan liggende deelen het door hunne spanning naar beneden
trekken; de resultante dier twee krachten drijft het middelste gedeelte naar zijn
evenwichtsstand terug.
Bij eene tweede bewegingswijze verdeelt de snaar zich in twee deelen, die elk op
zich zelf trillen zooals zoo even de geheele snaar het deed; maar met dit eigenaardige
dat, als het eene deel naar den eenen kant verplaatst is, het andere juist naar den
tegengestelden kant is uitgeweken. Gij ziet deze bewegingswijze in de tweede der
fig. 16 voorgesteld. Het middelste punt D blijft in rust, zooals begrijpelijk is, wanneer
men bedenkt dat het door de spanningen van de twee helften der snaar met gelijke
kracht in tegengestelde richting wordt getrokken. Zulk een punt dat bij de trillingen
van het lichaam
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op zijne plaats blijft noemt men een knoop, de plaatsen C en E waar men de grootste
beweging vindt, de buiken.
In de derde figuur is eene bewegingswijze voorgesteld, waarbij de snaar zich in
drieën verdeelt; er zijn dan twee knoopen F en G, en drie buiken. En zoo kunnen wij
doorgaan, en figuren teekenen met 3, 4, 5 knoopen, enz. In al deze gevallen heeft de
snaar de gedaante eener golflijn.
Hoe is het nu met den trillingstijd en met het aantal trillingen per seconde? Het is
duidelijk dat dit berekend moet kunnen worden als de lengte van het koord, de massa
en de kracht waarmede het gespannen is gegeven zijn. Ik behoef U niet meer te
zeggen, welken invloed de massa heeft, en gij zult ook reeds begrijpen dat het aantal
trillingen per seconde toeneemt, wanneer men de snaar sterker spant, omdat dan de
deeltjes met grooter kracht naar den evenwichtsstand worden gedreven. Ik kan er nu
nog bijvoegen dat bij vergelijking van snaren van dezelfde stof en dezelfde dikte,
die even sterk gespannen zijn, maar in lengte verschillen, het aantal trillingen des te
grooter blijkt, naarmate de lengte kleiner wordt genomen. Hier bestaat weder eene
zeer eenvoudige wet; het aantal trillingen is juist omgekeerd evenredig met de lengte,
en wij kunnen hier wel in het algemeen bij opmerken dat in den regel verkleining
der afmetingen van een trillend lichaam tot eene vergrooting van het aantal trillingen
per seconde zal leiden.
Gij ziet dus dat wij verschillende middelen hebben om het aantal trillingen in de
seconde te veranderen, en van dat aantal hangt het af, of de snaar al dan niet geluid
geeft. Een lang, weinig gespannen koord kunnen wij wel zien trillen, maar ons oor
zal daarvan nog niets waarnemen. Eerst wanneer het aantal heen en weergangen in
de seconde meer dan 15 is geworden, beginnen de trillingen, door de lucht naar ons
oor overgebracht, de gewaarwording van geluid op te wekken, en dat blijft nu tot dat
het aantal gestegen is tot misschien 36000 per seconde; daarboven
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houdt de gevoeligheid van ons gehoororgaan weder op. Tusschen de genoemde
grenzen liggen de trillingsgetallen van alle geluid dat wij ooit waarnemen, van alle
muzikale tonen. Dezen laatsten naam gebruiken wij bij geluiden die door eene
ongestoorde opeenvolging van regelmatige trillingen met aanhoudend denzelfden
trillingstijd worden voortgebracht; de hoogte van den toon wordt daarbij door het
aantal trillingen in de seconde bepaald.
Elke snaar geeft nu een bepaalden toon, den grondtoon, wanneer zij in haar geheel
met slechts één buik in het midden trilt; wij regelen de hoogte van dien toon, d.w.z.
wij stemmen de snaar, door de spanning te veranderen. Maar dezelfde snaar kan nu
ook in twee afdeelingen trillen. Dan is het, daar iedere helft op zich zelf trilt, alsof
wij eene in haar geheel trillende snaar hadden van de halve lengte. Het aantal trillingen
moet dus het dubbel zijn van dat van den grondtoon. Dit is, zooals men zegt, de eerste
boventoon der snaar. Een tweeden, derden, vierden boventoon, enz. verkrijgen wij,
wanneer wij de snaar in drie, vier, vijf afdeelingen enz. laten trillen, en de
trillingsgetallen dezer tonen zijn achtereenvolgens het drie-, vier- en vijfvoud van
het trillingsgetal van den grondtoon. In muzikale termen heet de eerste boventoon
het octaaf van den grondtoon, de tweede de quint van dat octaaf, de derde het octaaf
van het octaaf, enz.
Door de snaar te tokkelen, hetzij terwijl zij geheel vrij is, hetzij terwijl geschikt
gekozen punten worden vastgehouden, kan ik U de verschillende tonen waarvan
gesproken werd achtereenvolgens laten hooren.
Bij deze vraag van de hoogte der voortgebrachte tonen komt nu nog een hoogst
merkwaardige regel te pas. De eenvoudige slinger, die ons reeds zoo dikwijls gediend
heeft, kan nu eens over een grooten, dan eens over een kleinen boog heen en
weerschommelen, en besteedt daarbij, wanneer de schommelingen niet al te groot
worden, toch steeds denzelfden tijd aan
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een vollen heen- en weergang. Gij ziet dat aan deze twee even lange slingers, die
gelijken tred met elkander houden, ofschoon ik den een ongeveer tweemaal zoo ver
uit zijn evenwichtsstand heb verwijderd als den anderen. Deze wet van het
isochronisme (‘gelijktijdigheid’) van groote en kleine schommelingen zouden wij
uit onze beginselen der mechanica kunnen afleiden, maar ik zal mij tot eene korte
toelichting beperken. Wanneer de slinger uit zijn evenwichtsstand is gebracht, kunt
gij de zwaartekracht die op den bol werkt ontbinden in twee componenten, de eene
in het verlengde van den draad, en de andere loodrecht daarop gericht, dus langs den
cirkelboog die doorloopen moet worden. Men ziet nu in eene teekening dat deze
laatste component - en deze is eigenlijk de ‘terugdrijvende’ kracht - des te grooter
uitvalt, naarmate de slinger grooteren hoek met de verticale lijn vormt. Hef ik twee
gelijke slingers tot ongelijke hoogte op, dan zal wel is waar de bol van den een een
grooteren weg te doorloopen hebben om den evenwichtsstand te bereiken, maar
wegens de grootere kracht krijgt hij ook meerdere snelheid. Het een weegt tegen het
ander op, en zoo is de schommeltijd bij beide slingers dezelfde.
In het algemeen neemt de terugdrijvende kracht met de mate der uitwijking uit
den evenwichtsstand toe; de elasticiteit van een veerkrachtig lichaam b.v. wordt des
te meer opgewekt, naarmate de deeltjes verder ten opzichte van elkander verplaatst
worden, en zoo is 't ook in andere gevallen. Deze toename van de terugdrijvende
kracht blijkt nu bij alle tot nog toe genoemde trillende lichamen, en bij geluidgevende
lichamen in het algemeen zoo veel te bedragen, dat, tenzij de beweging al te hevig
wordt, groote en kleine trillingen in denzelfden tijd worden uitgevoerd. De toon blijft
dus even hoog, onverschillig of de deeltjes over een grooten of een kleinen afstand
heen- en weergaan, of, zooals men zegt, de amplitudo der trillingen, en in verband
daarmede, de sterkte van het voortgebrachte geluid
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groot of klein is. Zonder overdrijving kunnen wij zeggen dat dit eene noodzakelijke
voorwaarde is voor onze muziek. Bestond de bedoelde eigenaardigheid niet, dan zou
men op eene piano of een orgel elken toon slechts met ééne bepaalde sterkte kunnen
voortbrengen, en liet men een toon langzaam uitsterven, dan zou zijne hoogte daarbij
iets veranderen.
Ik zou U nu nog moeten aantoonen dat de snaar die ik straks verschillende
boventonen heb laten geven, werkelijk getrild heeft, zooals dat in onze figuren is
aangegeven. Men kan dat doen door op de snaar kleine stukjes papier te plaatsen,
die er bij het trillen van afvallen, behalve wanneer zij juist aan een knoop hangen.
Daar dit moeilijk op een afstand te zien is, zal ik liever een lang, slechts weinig
gespannen koord op de gezegde wijze in trilling brengen. Ik kan dat bij een touw
doen door het eene uiteinde met de hand heen en weer te bewegen; in plaats van de
hand neem ik hier deze stemvork, aan welker eene been ik het koord vastmaak; het
andere einde daarvan is over eene katrolschijf geleid en door een gewicht gespannen.
Strijk ik de stemvork aan, dan komen de buiken en knoopen in den draad duidelijk
te voorschijn.
De stemvork zelf, die wij hier gebruikten, heeft zoo getrild dat de twee beenen
tegelijk naar binnen, en dan weder tegelijk naar buiten gaan. De kromming van het
middelste deel der U-vormige stalen staaf is daarbij beurtelings vergroot en verkleind;
de terugdrijvende kracht schuilt hoofdzakelijk in de elasticiteit van dat middelste
gedeelte.
Men kan de trillingen der stemvork zichtbaar maken door de zoogenaamde
graphische methode, die in vele gevallen bij het onderzoek van
bewegingsverschijnselen te hulp wordt geroepen. Om dezen cilinder, die met de as
horizontaal is opgesteld, is een blad papier geslagen, dat met behulp van eene
walmende vlam met roet is bedekt; hij kan om zijne as worden rondgedraaid. Aan
een der beenen van de stemvork bevestig ik eene
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fijne stift, een borstelhaar b.v., en ik plaats nu de stemvork zoo tegenover den cilinder,
dat de punt dier stift juist even met het zwart gemaakte oppervlak in aanraking is,
en dat de stift, als ik de stemvork aansla, in horizontale richting langs den cilinder
heen- en weertrilt. Als ik nu de rol omdraai, terwijl de stift stilstaat, teekent deze op
het zwart gemaakte papier, door het roet weg te nemen, eene lijn, die als een cirkel
om den cilinder heenloopt. Maar trilt ondertusschen de stift, dan verwijdert zij zich
beurtelings naar den eenen en den anderen kant van die lijn, en wij krijgen eene
golflijn te zien. Gij kunt die straks van nabij beschouwen; ik kan U nu wel reeds eene
dergelijke lijn projecteeren, die ik verkrijg door de stemvork, terwijl zij trilt, over
een met roet bedekt glasplaatje te bewegen. Er gebeurt dan iets dergelijks als wanneer
een wandelaar al voortgaande met de punt van zijn wandelstok in het zand teekent,
en den stok daarbij naar rechts en links heen- en weer beweegt.
Aan de lijn die de trillende stemvork op den wentelenden cilinder beschrijft kunnen
wij menige bijzonderheid van de beweging van het voorwerp bestudeeren. Tellen
wij de golfjes, dan vinden wij hoeveel trillingen er gedurende ééne wenteling van
den cilinder zijn uitgevoerd; daaruit kunnen wij, als wij de snelheid der beweging
van den cilinder kennen, het aantal trillingen per seconde afleiden. De grootte der
golven leert ons hoe groot de amplitudo is geweest; ik heb hier b.v. eene lijn waaraan
gij zien kunt dat de schrijfstift (die ditmaal niet door eene stemvork, maar door een
ander geluidgevend lichaam in beweging was gebracht) bij afwisseling sterker en
zwakker heeft getrild. Ook kleine bijzonderheden in de wijze van trillen kan men in
de lijn waarnemen. Wanneer b.v. de schrijfstift gedurende de eene helft van den
trillingstijd niet onafgebroken van den eenen uitersten stand naar den anderen was
voortgegaan, maar onderweg voor een oogenblik was terug gekeerd om eerst daarna
hare beweging te vervolgen, zou men dat aan
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de gedaante der golflijn bespeuren, op eene wijze die gij gemakkelijk zult kunnen
aangeven.
De graphische methode bewijst ook bij andere bewegingen goede diensten. De
physiologen registreeren de ademhalingsbewegingen en den polsslag, door deze met
een of ander hulpmiddel op eene schrijfstift over te brengen, die met een wentelenden
cilinder in aanraking is. Ook zeer langzame bewegingen kan men op deze wijze
opteekenen; alleen moet dan de cilinder ook langzaam, door een uurwerk, worden
rondgedraaid. In tal van meteorologische stations worden aldus kromme lijnen
verkregen, die b.v. de veranderingen van den barometerstand van oogenblik tot
oogenblik weergeven.
Nu ik over de beweging der stemvork gesproken heb, wil

Fig. 17.

ik U ook mededeelen hoe de lucht in de zoogenaamde klankkast, waarvan zij voorzien
is, trilt. Die klankkast is een houten buis van rechthoekige doorsnede, aan het eene
einde open en aan het andere gesloten, en de bewegingstoestand die daarin ontstaat
is eenvoudig zoo, dat de lucht in de richting van de lengte der buis beurtelings naar
binnen en naar buiten gaat. Fig. 17 kan U dat ophelderen; de pijltjes stellen de
snelheden der luchtdeeltjes voor, en toonen ons hoe deze, wanneer zij eerst de richting
hebben, die in de bovenste figuur is aangegeven, na een halven trillingstijd alle zijn
omgekeerd. Er is ook voorgesteld dat de snelheid der lucht bij s het grootst is, en dan
naar p toe geleidelijk afneemt. Hoe nu de beweging door de trillende stemvork aan
de lucht wordt medegedeeld, zullen wij laten rusten. Ik wil U alleen aanwijzen wat
bij de luchtkolom de terugdrijvende kracht is. Zij vloeit hieruit voort dat de lucht,
zoodra zij verdicht is, een grooteren, en wanneer zij
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verdund is, een kleineren druk uitoefent dan oorspronkelijk.
Wanneer nl. op eene of andere wijze de luchtdeeltjes in binnenwaartsche richting
uit hunne evenwichtsstanden verplaatst worden, wordt de lucht nabij het gesloten
einde C der klankkast samengedrukt; de grootere druk die daardoor ontstaat zal de
deeltjes naar hunne evenwichtsstanden terugdrijven. Daarentegen gaat eene
buitenwaartsche beweging noodzakelijk van eene verdunning der lucht nabij het
gesloten einde vergezeld; de druk wordt daar kleiner, en het is nu de meerdere druk
der buitenlucht, die de deeltjes terugdrijft.
Ook in eene aan weerskanten open buis kan de lucht in de richting der lengte
trillen.

Fig. 18.

Dit kan b.v. gebeuren op de in Fig. 18 aangegeven wijze. In het midden M is hier
een knoop, en de lucht gaat, zooals de pijltjes U doen zien, nu eens aan weerskanten
naar dien knoop toe, en dan weder aan weerskanten daarvan af. Dat aan den knoop
zelf in het eerste geval eene verdichting en in het tweede geval eene verdunning
ontstaat, en dat ook nu weder de drukverschillen de terugdrijvende kracht opleveren,
behoef ik niet verder uit te leggen. Ook zal ik niet stilstaan bij meer ingewikkelde
trillingswijzen die bij luchtkolommen mogelijk zijn; ik wil er alleen op wijzen, dat
wij met trillende luchtkolommen te doen hebben bij de orgelpijpen en bij alle
blaasinstrumenten. Wetende, hoe de druk der lucht bij verdichting of verdunning
verandert, kan een mathematicus in al deze gevallen de snelheid van trilling bepalen,
en hij begint altijd maar weer met eene vergelijking, die hem aangeeft hoe de snelheid
eener luchthoeveelheid van gegeven massa door een gegeven drukverschil verandert.
Vergunt mij thans, nadat ik U deze voorbeelden van tril-
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lende bewegingen gegeven heb, over de voortplanting van trillingen en over die van
evenwichtsverstoringen in het algemeen in eenige bijzonderheden te treden. Die
voortplanting kan in vaste, vloeibare en gasvormige lichamen plaats hebben, en
bestaat altijd hierin dat, wanneer aanvankelijk een zeker begrensd deel uit zijn
evenwichtsstand is gebracht, de terugkeer daarvan naar dien stand gepaard gaat met
het ontstaan eener uitwijking van de naburige deelen, naar dezelfde zijde naar welke
wij het eerste deel verplaatst hadden. Die nieuwe deelen zullen dan op hunne beurt
en op dezelfde wijze hunne verplaatsing op de op hen volgende deelen van het lichaam
overdragen, en zoo zal de verstoring van het evenwicht in verloop van tijd plaatsen
bereiken, die al verder en verder van het uitgangspunt verwijderd zijn. De
voortplantingssnelheid meten wij door den afstand over welken de verstoring in eene
seconde verder komt; zij hangt af van de grootte der krachten die de verplaatste
deeltjes naar hunne evenwichtsstanden terugdrijven, en van de grootte der in beweging
te brengen massa. Immers, naarmate de krachten grooter zijn, zal telkens de terugkeer
tot den evenwichtsstand sneller geschieden, en zullen dus dezelfde verschijnselen
zich in korter tijd afspelen.
Een tegengestelden invloed zal ook nu weder de grootte der massa hebben.
Wij kunnen ook nog dit in 't algemeen opmerken dat, op dezelfde wijze als eene
enkele verstoring van het evenwicht, zich ook een aantal verstoringen, die na elkander
voortgebracht worden, zullen kunnen voortplanten, die dan langs elke lijn die bij de
uitbreiding gevolgd wordt achter elkander zullen voortloopen. Wij bewegen bijv.
een deel van het lichaam door eene uitwendige kracht heen en weer. Dan krijgt ook
elk naburig deel eene dergelijke heen- en weergaande beweging, daar het
achtereenvolgens getroffen wordt door de verplaatsingen in tegengestelde richting
die wij opwekken.
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Eenvoudige en voor een deel U allen welbekende voorbeelden kunnen dit alles
ophelderen. Bij de gewone golven die wij op het oppervlak eener watermassa zien
voortloopen is de terugdrijvende kracht de zwaartekracht. Heb ik op eene of andere
wijze, terwijl overigens de vloeistofspiegel horizontaal blijft, een deel van het water
omhoog geheven, en laat ik dat dan vrij, dan drijft de zwaartekracht het naar beneden,
maar, daar het water toch ergens blijven moet, gaat dit gepaard met eene opheffing
van het onmiddellijk omringende water, zoodat een kleine kringvormige golfberg
ontstaat. Terwijl nu deze weder verdwijnt, wordt de iets verder gelegen vloeistof
omhoog gestuwd; den golfberg zien wij dus eene grootere middellijn aannemen en,
terwijl dit voortgaat, een steeds wijderen cirkel beschrijven. Op dezelfde wijze geeft
eene aanvankelijke plaatselijke neerdrukking van den waterspiegel tot een zich naar
alle zijden uitbreidend kringvormig golfdal aanleiding, en wanneer ik op eene plaats
van het watervlak de vloeistof afwisselend naar boven en beneden in beweging breng,
doe ik eene opeenvolging van golfbergen en golfdalen ontstaan, zooals wij die te
zien krijgen, als wij een steen in stilstaand water werpen. Drijft ergens op het water
een stukje hout, dan zien wij dat op en neergaan, terwijl de golfbergen en dalen er
als het ware onder door schuiven. Wij worden er aldus aan

Fig. 19.

herinnerd, dat de beweging der golven wel onderscheiden moet worden van die der
waterdeeltjes zelf.
Iets eenvoudiger verschijnsel dan de waterspiegel biedt ons een gespannen koord.
Stelt, ik geef daaraan in het punt D (Fig. 19) een naar beneden gerichten slag, zoodat
de door C D E voorgestelde
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bocht ontstaat. De deeltjes bij D worden dan door de spanning der rechts en links
daarvan liggende deelen naar boven getrokken, maar trekken tevens zelf die deelen
naar beneden. Een oogenblik later is de eerste uitwijking verdwenen, maar vinden
wij in plaats daarvan de twee bochten I H C en E F G. Deze planten zich nu al verder
en verder naar links en rechts voort. Zeer merkwaardig is het hierbij, dat de deeltjes
bij D juist tot den evenwichtsstand terugkeeren, zonder dezen te overschrijden, een
gevolg hiervan, dat zij niet voortdurend, zoo als de punten eener trillende snaar, naar
hunne evenwichtsstanden worden getrokken. Zoodra zij daartoe wat zijn genaderd,
zijn de naburige deelen van het koord (bij C en E) al lager gekomen dan het naar
boven terugkeerende deel D en verzetten zich door hunne spanning tegen de verdere
beweging van dat deel. Zoo wordt de beweging naar den evenwichtsstand, die begint
met versneld te zijn, weldra vertraagd, en is de snelheid juist uitgeput op het oogenblik
waarop de rechte lijn C E weder bereikt is.
Ook de meer naar rechts of links liggende deelen van het koord zullen, nadat zij
voor een oogenblik eene uitwijking gekregen hebben, dadelijk daarna weder recht
worden en blijven. Merkwaardig is het ook, dat de golven I H C en E F G zich alleen
voortplanten naar de zijde, tegengesteld aan die waarvan zij gekomen zijn, en niet
telkens weer aanleiding geven tot eene terugloopende verstoring van het evenwicht.
Ik kan dit alles hier niet uitwerken, zooals men het met behulp van de beginselen der
mechanica kan doen, maar moest U er toch op wijzen, omdat gij alleen daardoor
eene juiste voorstelling van de toedracht der zaak verkrijgt. Deze zelfde
vereenvoudigende omstandigheid, dat de verstoring van het evenwicht over het
lichaam heen loopt zonder een spoor achter te laten, bestaat nu wel niet altijd, maar
toch in de meeste gevallen die wij hier zullen bespreken.
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In plaats van het koord in het midden in beweging te brengen, kan ik dat ook aan het
einde doen. Ik heb het verwijderde einde van deze caoutchoucbuis aan een haak
vastgemaakt en span de buis door aan het andere uiteinde met de hand te trekken.
Geef ik nu een slag nabij de hand, of beweeg ik de hand even zijwaarts, dan ontstaat
eene bocht, die over de buis heenloopt. Ik geloof wel dat het verschijnsel voor U
allen gelijktijdig goed zichtbaar is; trouwens, ieder vindt wel eens gelegenheid, de
proef voor zich zelf met een touw te nemen. Gij kunt dan opmerken dat de
voortplantingssnelheid met de spanning van het touw toeneemt, zooals de theorie
verlangt, en dat de verstoring van het evenwicht, aan het vastgemaakte einde gekomen,
wordt teruggekaatst; al ziet men misschien die gereflecteerde golf niet goed, men
kan voelen dat zij de hand weer bereikt en zelfs dat zij dit, over het koord heen en
weer loopende, herhaaldelijk doet.
Nu de voortplantingen van trillingen langs het koord. Om die op te wekken beweeg
ik de hand regelmatig heen en weer; ik doe dan een verschijnsel ontstaan, dat met
de golfbergen en golfdalen veel overeenkomst heeft. In Fig. 20 is ondersteld dat ik
nog slechts

Fig. 20.

weinige golven van A tot C heb te voorschijn gebracht; ga ik met de beweging door,
dan zal zich de golflijn hoe langer hoe verder naar rechts uitstrekken. Weldra wordt
nu het vaste uiteinde bereikt, en dan wordt het verschijnsel door de ontmoeting van
de naar rechts loopende en de na de terugkaatsing naar links terugkeerende golven
ingewikkelder. Wij ontgaan deze complicatie door ons het koord kort en goed als
oneindig lang naar de rechterzijde voor te stellen; dan kan
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eene golflijn van onbepaalde lengte verkregen worden, zooals die, waarvan in Fig.
21 een stuk is afgebeeld. De kleine pijltjes in deze figuur stellen de snelheden voor.
Dat zij goed zijn geteekend, daarvan overtuigt gij U gemakkelijk. Immers, bij de
voortplanting naar rechts zal de gedaante van het koord een oogenblik later verkregen
worden, door de golflijn een eindje naar dien kant te verschuiven. Het punt H, waar
op dat latere oogenblik de top zal komen, die nu in K is, moet dus wel, zooals de pijl
het aanwijst, naar boven gaan.
Laten wij nu in gedachten het oneindig lange koord door eene eveneens oneindig
lange staaf, van eene veerkrachtige stof, hout, glas of metaal, vervangen. Wij geven
met een hamer een korten tik tegen het eindvlak. Het eerste gevolg is eene
samendrukking, eene verdichting van het deel der staaf, vlak bij dat einde. Dit
gedeelte, zich uitzettende, brengt het deel dat er op volgt in beweging en drukt dit te
zamen. Zoo loopt eene verdichting langs de staaf voort, en eene vermindering van
dichtheid, teweeggebracht door het vrije einde der staaf plotseling naar buiten te
trekken, kan hetzelfde doen. Regelmatige trillingen kunnen zich eveneens
voortplanten; en wel kan dat niet alleen zoo dat de deeltjes in de richting van de

Fig. 21.

lengte heen- en weergaan, maar eveneens als de bewegingsrichting loodrecht op de
lengte staat.
Van de staaf kunnen wij nu overgaan tot een vast lichaam dat zich in alle richtingen
uitstrekt. Worden ergens de deeltjes in beweging gebracht, dan zal zich de verstoring
van het evenwicht, natuurlijk al zwakker en zwakker wordende, naar alle kanten
uitbreiden.
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Deze voortplanting in vaste lichamen kunnen wij dikwijls opmerken. Wij hooren het
tikken van een horloge dat wij tegen het eene einde eener staaf houden, terwijl wij
het oor tegen het andere einde leggen, en in onze verbeelding volgen wij elken tik
op zijn weg door de staaf heen. Een kloppen of stooten tegen den muur van een
gebouw plant zich naar alle zijden door het metselwerk voort, en een
aardbevingsschok doorloopt een groot deel der aarde. Met de gevoelige instrumenten
die daarvoor tegenwoordig bedacht zijn, en die trillingen van den bodem doen
waarnemen, veel te zwak om door ons gevoeld te worden, neemt men in Engeland
of Italië eene schudding waar, die door eene aardbeving in Japan wordt
teweeggebracht, en bepaalt men de snelheid waarmede zij den langen weg heeft
doorloopen, misschien van eenige kilometers in de seconde.
Het is duidelijk dat wanneer de voortplantingssnelheid in vaste stoffen zoo groot
kan zijn, men bij lichamen van kleine afmetingen menigmaal den indruk zal krijgen,
dat eene verplaatsing, aan een punt daarvan gegeven, zich oogenblikkelijk over het
geheele lichaam verdeelt. Wanneer ik b.v. in het midden tegen eene glasruit druk,
doe ik haar in haar geheel doorbuigen, en ik zal er niet licht wat van bemerken dat
er een tijd voor noodig is geweest, om ook de punten nabij den rand in de verplaatsing
te doen deelen. Vliegt echter een geweerkogel tegen de ruit, zoodat slechts gedurende
een uiterst korten tijd eene kracht op het glas werkt, dan kan dit op eenigen afstand
van het getroffen punt niet breken, omdat er op die plaats, in den korten tijd dien de
kogel noodig heeft om door de ruit te gaan, nog niets is veranderd. Vandaar het scherp
begrensde ronde gat dat de kogel maakt.
Ik zou U nog over andere gevallen wat kunnen zeggen, over de voortplanting b.v.
van de zoogenaamde polsgolf langs de wanden der slagaderen, maar het wordt tijd
dat wij de voortplanting in gasvormige lichamen, de gewone voermiddelen van
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het geluid, beschouwen. Veel behoef ik daar trouwens niet meer van te zeggen. Is
eene kolom lucht in eene lange buis besloten, dan kunnen daarin verdichtingen en
verdunningen voortloopen, evenals in de veerkrachtige staaf van straks. Maar vestigt
nu eens Uwe aandacht op de trillingen die van eene stemvork b.v. uitgaan. Gaat een
der beenen naar buiten, dan krijgen wij onmiddellijk daarnaast eene verdichting in
de lucht, en deze plant zich dan voort volgens alle rechte lijnen die ik van dat uiteinde
af kan trekken. Zij bereikt dus na eenigen tijd een zeker gebogen oppervlak, dat al
grooter en grooter afmetingen aanneemt. Op die verdichting volgt eene verdunning,
als het been der stemvork naar binnen gaat, dan weer eene verdichting, en zoo
vervolgens. Konden wij de lucht zien, dan zouden wij verdichte en verdunde lagen
met elkander zien afwisselen, en wel met gelijke afstanden, lagen die overeenkomen
met de golfbergen en dalen op het watervlak. Hetzelfde zouden wij ook rondom
andere geluidgevende lichamen waarnemen.
Terwijl nu de verdichtingen en verdunningen zich voortplanten, krijgen ook al de
luchtdeeltjes eene heen- en weergaande beweging. Elk deeltje, hoe ver het ook van
de geluidsbron verwijderd moge zijn, onverschillig of het rechtstreeks de trillingen
ontvangt, of misschien eerst nadat deze een grooteren of kleineren omweg gemaakt
hebben, trilt met volkomen dezelfde periode als de geluidsbron zelf. En ook wanneer
de trillingen door een of ander licht bewegelijk voorwerpje worden opgevangen, en
dit zich onder hun invloed in beweging stelt, blijft de periode, die het kenmerk der
toonhoogte is, bewaard.
Wij stelden ons straks voor dat wij naast een in golving verkeerend watervlak
stonden en een drijvend voorwerpje in het oog hielden. Zoo houden wij met het
trommelvlies, dat den uitwendigen gehoorgang van de dieper liggende deelen van
het zintuig afscheidt, de wacht, en bespieden wij de afwisselende verdichtingen en
verdunningen die langs ons heen-
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strijken. Telkens, wanneer eene verdichting passeert, wordt het vlies naar binnen
gedrukt, en de volgende verdunning doet het naar buiten gaan, zoodat het ten slotte
even veel trillingen maakt als er verdichte lagen, golfbergen zou ik haast zeggen,
langs ons heengaan. Hiervan uitgaande zullen wij eene kleine berekening maken.
De voortplantingssnelheid van het geluid in de lucht is gebleken, voor alle tonen
even groot te zijn, en wel bij eene temperatuur van 15o C. 34000 cM. per sec. Stelt
U nu voor eene rechte lijn, van het geluidgevende lichaam af getrokken, denkt U de
achtereenvolgende verdichte lagen die alle door deze lijn doorsneden worden, en let
er op, hoeveel van die verdichtingen in de seconde langs een vast punt der lijn
heengaan. Dat zullen klaarblijkelijk de verdichtingen zijn, die op een stuk der lijn
ter lengte van 34000 cM. liggen; hoe groot hun aantal is, hangt er van af hoe ver ze
van elkander verwijderd zijn. Bedraagt de afstand van twee op elkander volgende
verdichtingen 75 cM., dan vinden wij voor het bedoelde aantal
34000 cM./75 cM. = 453.
Zoo dikwijls zal dus het trommelvlies heen en weergaan, zoo groot is zijn aantal
trillingen, en dus ook blijkens het straks gezegde, het aantal trillingen der geluidsbron
per seconde.
Den afstand van de eene verdichte laag tot de andere, die in ons voorbeeld 75 cM.
bedroeg, noemen wij de golflengte, en wij kunnen de uitkomst der redeneering
uitdrukken door te zeggen: het aantal trillingen per seconde wordt verkregen, als
men de golflengte op den in de seconde door de evenwichtsverstoring doorloopen
weg deelt. Algebraisch stellen wij het zoo voor: wanneer N het aantal trillingen in
de seconde is, de golflengte l cM. bedraagt, en de voortplantingssnelheid v cM. per
sec., dan is
N = v/l.
Deze formule is niet tot de geluidstrillingen beperkt. Zij geldt
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voor elke voorplanting van trillingen zonder onderscheid, mits men onder de
golflengte l den afstand verstaat, waarover men in de voortplantingsrichting verder
moet gaan, om denzelfden bewegingstoestand weer terug te vinden. Op den
waterspiegel is l de afstand der toppen van twee op elkander volgende golfbergen,
en bij het koord van Fig. 21 heeft men er den afstand van K tot L, of ook den afstand
A C of B D onder te verstaan.
Men kan de redeneering die ons tot de betrekking heeft geleid, in elk bijzonder
geval op dezelfde of dergelijke wijze herhalen, en haar ook nog wel eens anders
inkleeden. Staat eene stemvork te trillen, dan merken wij b.v. op dat de duur van een
vollen heen- en weergang 1/N sec. bedraagt, en dat dus 1/N sec. nadat de eerste
verdichting door een der beenen is veroorzaakt, de tweede verdichting wordt
teweeggebracht. Op het oogenblik waarop die tweede verdichting ontstaat en dus
nog vlak bij het been der stemvork ligt, heeft de eerste reeds een zekeren weg
afgelegd, en wel moet die weg, daar er het Nde deel eener seconde aan besteed is,
verkregen worden als men den in eene seconde doorloopen weg door N deelt. Zoo
vinden wij voor den afstand der twee verdichte lagen, en deze is het juist, dien wij
de golflengte noemen,
l = v/N,
wat klaarblijkelijk op hetzelfde neerkomt als de zoo even neergeschreven vergelijking.
Wij maken nu van de formule in haar laatsten vorm gebruik om bij gegeven aantal
trillingen de golflengte te berekenen. Het trillingsgetal dezer twee stemvorken is 256
en 512 per seconde; daaruit volgt dat de golflengte in de lucht van den eersten toon
34000 cM./256 = 133 cM.

H.A. Lorentz, Zichtbare en onzichtbare bewegingen

69
en de golflengte van den hoogeren toon
34000 cM./512 = 66,5 cM,
dus 2 maal minder, bedraagt.
De golflengte, in de lucht altijd, van de verschillende tonen eener piano varieert
van ongeveer 1100 tot 10 cM. en aan de bovenste grens der hoorbare tonen, met
36000 trillingen in de seconde, beantwoordt eene golflengte van nog geen centimeter.
Konden wij de lucht maar zien, dan zou zij ons een schouwspel opleveren, dat nu
eens aan groote golven op het water met ver uiteenliggende bergen, en dan eens aan
kleine rimpelingen van den vloeistofspiegel zou doen denken. En nog iets anders
zou ons als zeer merkwaardig treffen. Gij weet hoe de golfkringen die twee in het
water geworpen steenen teweegbrengen elkander doorkruisen, zonder in hunne
voortplanting gestoord te worden; de golfbergen van den een loopen over de bergen
en dalen van den ander heen, en de dalen van den een zijn in de bergen en dalen van
den ander uitgesneden. Zoo zouden wij ook in de lucht de verdichte en verdunde
lagen elkander zien doorkruisen; gij kunt U eerst voorstellen de verdichtingen en
verdunningen die de eene geluidsbron geeft, en dan dat de andere overal in de reeds
in dichtheid veranderde lucht nog eens dezelfde toe- of afname van dichtheid doet
ontstaan, die zij op dezelfde plaats zou te weeg brengen als de eerste geluidsbron er
niet was. Zoo kan de lucht al de tonen van een orkest, de stemmen van te gelijk
sprekende personen, en welk geluid gij maar wilt, alles tot in de fijnste bijzonderheden
der trillingen toe, voortplanten, en gij kunt verzekerd zijn dat, hoeveel geluid er ook
reeds is, het lichtste tikje van twee voorwerpen tegen elkaar zijn stelsel van golven
in de lucht zal opwekken, ook al ontsnapt het aan onze waarneming.
Met de beschouwing der trillingen van het licht zullen wij
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ons de volgende week bezig houden, maar ik wensch U thans al vast met eenige
eenvoudige feiten en wetten bekend te maken, of, voor zoover dat niet meer noodig
is, U daaraan te herinneren. Vooreerst weet gij dat een lichtstraal, zoo lang hij zich
in eene stof die overal dezelfde eigenschappen heeft, voortbeweegt,

Fig. 22.

langs eene rechte lijn gaat. Een ander punt dat ik slechts behoef aan te stippen is de
wet volgens welke lichtstralen teruggekaatst worden. Wanneer (Fig. 22) S S een
loodrecht op het vlak der teekening staande vlakke spiegel is, en deze door een
lichtstraal L A getroffen wordt, zal die volgens eene richting A C teruggekaatst
worden, die met de loodlijn A N op den spiegel een hoek N A C, den hoek van
terugkaatsing, maakt, even groot als de hoek van inval, d.w.z. de hoek L A N tusschen
den invallenden straal en de loodlijn.
In de figuur zijn een aantal lichtstralen L D, L A, L F geteekend, die alle van een
punt L komen en op den spiegel vallen; zij worden volgens de zoo even genoemde
wet teruggekaatst, en loopen dan langs de lijnen D E, A C, F G. Gij ziet hoe deze
lijnen, wanneer zij achter den spiegel verlengd worden, alle door eenzelfde punt B
gaan, dat men verkrijgt als men uit L eene loodlijn L O op den spiegel neerlaat, en
op het verlengde daarvan een stuk O B uitzet, even lang als L O. Een waarnemer die
de teruggekaatste stralen in zijn oog ontvangt zal dan denzelfden indruk krijgen,
alsof die van het punt B afkomstig waren; hij zal achter den spiegel een beeld B van
het lichtpunt L meenen te zien.
De breking van het licht, de richtingsverandering der stralen bij den overgang van
de eene doorschijnende stof in de andere, gehoorzaamt eveneens aan eene eenvoudige
wet. Vooreerst willen
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wij opmerken dat daarbij in den regel een lichtstraal in een aantal stralen gesplitst
wordt, die, in het oog opgevangen, den indruk van verschillende kleur teweegbrengen.
Laat in Fig. 23 A B het loodrecht op het vlak der figuur staande grensvlak van twee
stoffen voorstellen en laat, om de gedachten te bepalen, boven dat grensvlak lucht
en

Fig. 23.

daar beneden glas zijn. Plant zich dan volgens de lijn L C een straal ‘wit’ licht
(zonlicht, electrisch licht, of gaslicht) voort, dan krijgt men in het glas een aantal
stralen, die binnen een zekeren hoek D C G liggen, en waarvan er een viertal C D,
C E, C F, C G in de teekening zijn aangegeven. Deze stralen wijken alle van de
oorspronkelijke richting van het licht af, maar zij doen dit in verschillende mate. De
stralen die het minst ‘gebroken’ zijn, die in de nabijheid van C D, brengen den indruk
van ‘rood’ teweeg, en kunnen daarom kortheidshalve roode stralen genoemd worden.
Dan volgen naar den kant van G oranje, gele, groene, blauwe en eindelijk violette
lichtstralen.
Deze ontleding van het witte licht werd door NEWTON ontdekt, en hij toonde aan
dat men, door de stralen van verschillende kleur weder te vereenigen en te zamen in
het oog op te vangen, weer wit licht verkrijgt. Zoo kwam hij tot de voorstelling, die
door alle latere waarnemingen bevestigd is geworden, dat het witte licht in
werkelijkheid een samengesteld verschijnsel is, en dat op eene of andere wijze de
stralen van verschillende kleur reeds bij elkander in den lichtstraal L C aanwezig
zijn. Zij worden door het glas uiteen gespreid, omdat zij ieder op zijn eigen wijze
gebroken worden en dientengevolge verschillende wegen inslaan. Dat werkelijk deze
stralen van verschillende kleur, in tegenstelling met het witte licht,
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den naam van enkelvoudig verdienen, blijkt hieruit dat, wanneer men een dezer stralen
afzondert, en hem dan van de eene stof in de andere laat overgaan, hij bij de breking
niet opnieuw gesplitst wordt. Zulk een straal is ook van eene bepaalde natuur, want,
hoe men hem ook laat terugkaatsen en breken, men vindt dat hij telkens, wanneer
hij eens weder uit lucht in glas gaat, dezelfde breekbaarheid vertoont.
De wet der breking werd door den Leidschen hoogleeraar SNELLIUS ontdekt. Om
U met die wet bekend te maken, moge Fig. 24 dienen. A B is weer het grensvlak,
laten wij aannemen tusschen lucht en glas; de lucht denken wij ons aan de bovenzijde.
Vergelijken wij nu verschillende lichtstralen, alle enkelvoudig en van dezelfde soort,
die volgens de lijnen C1 D, C2 D, C3 D invallen. Zij worden alle zoo gebroken, dat
zij in het glas

Fig. 24.

een kleineren hoek met de loodlijn M N op het grensvlak maken dan in de lucht; en
wel zijn de wegen C1 D E1, C2 D E2, C3 D E3. Beschrijven wij nu om het punt D als
middelpunt met willekeurigen straal een cirkel, dan zal deze al de stralen snijden.
Uit het snijpunt F op een invallenden en het snijpunt H op den daarbij behoorenden
gebroken straal laten wij loodlijnen F G en H I op de lijn M N neer, en deelen de
lengte van de eerste loodlijn door die van de tweede. Wij krijgen dan een bepaald
getal, waarvan de grootte natuurlijk niet verandert, al geven wij aan onzen cirkel een
grooteren of kleineren straal. De wet van SNELLIUS zegt nu dat de verhouding tusschen
de twee genoemde loodlijnen dezelfde blijft, wanneer men aan het invallende licht
eene andere richting geeft; d.w.z., in onze figuur zullen b.v. de punten waarin
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C2 D en D E2 door den cirkel gesneden worden, op afstanden van M N liggen,
tusschen welke dezelfde verhouding bestaat als tusschen F G en H I.
Men noemt deze verhouding, die dus onveranderd blijft, zoolang men zich tot
dezelfde stoffen en tot enkelvoudig licht van eene bepaalde soort beperkt, den
brekingsindex. Tal van natuurkundigen hebben zich met de meting daarvan in
verschillende gevallen bezig gehouden; in ons voorbeeld van glas en lucht kan b.v.
de brekingsindex voor rood licht 1,53 en voor blauw licht 1,55 bedragen.
Is de brekingsindex bekend, dan kan de loop van het licht bij den overgang uit de
eene in de andere stof berekend worden, en zoo is de wet van SNELLIUS de grondslag
geworden van de geheele theorie der lenzen en der optische instrumenten, verrekijkers
en mikroskopen, waarmede wij ons gezichtsvermogen te hulp komen. Het ligt niet
in mijn plan, deze instrumenten nader te behandelen. Wij zullen voornamelijk de
verschillende soorten van licht en het onderscheid dat daartusschen bestaat bespreken.
Straalt eene lichtbron verschillende soorten van licht tegelijk uit, dan worden deze,
zooals reeds gezegd werd, bij elke breking van elkander gescheiden. Om deze
scheiding ook behoorlijk te verkrijgen wanneer, zooals in werkelijkheid het geval
is, van de lichtbron een bundel stralen in verschillende richtingen uitgaat, moeten
wij ons van geschikte hulpmiddelen bedienen. Wij gaan b.v. te werk, zooals gij in
Fig. 25 ziet aangegeven. S is eene verticale nauwe spleet, als een punt geteekend,
daar wij ons het vlak der teekening horizontaal denken. Achter die spleet moet gij
U de lichtbron voorstellen. Een aantal stralen, waarvan er eenige in de figuur zijn
geteekend, gaan nu door de spleet heen, en vallen op een driezijdig prisma van glas,
waarvan de ribben in A, B en C verticaal staan. Na den doorgang door het prisma
bereiken zij eene lens L, en op eenigen afstand daarvan staat een scherm P Q. In de
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figuur is ondersteld dat er twee soorten van enkelvoudig licht worden uitgestraald.
Tot aan het zijvlak A B van het prisma toe, blijven die bij elkander, maar dan slaan
zij wegens hunne ongelijke breekbaarheid verschillende wegen in. De stralen die het
meest gebroken worden, loopen langs de volgetrokken lijnen, de minder breekbare
langs de gestippelde lijnen; de eerste treffen het scherm in D, en de andere in E. In
deze beide punten ziet men, wanneer alles goed is opgesteld, lichte

Fig. 25.

lijnen, die evenals de spleet en de ribben van het prisma verticaal staan, en natuurlijk
des te verder van elkander verwijderd zijn, naarmate de twee lichtsoorten meer in
breekbaarheid van elkander verschillen.
Als voorbeeld van eene lichtbron die twee lichtsoorten uitstraalt, kan deze vlam
dienen, waarin eenig keukenzout gebracht wordt. Het gele licht ervan ontleden wij
op eene wijze die in beginsel met Fig. 25 overeenkomt, maar er in zoo verre van
afwijkt, dat een viertal prisma's achtereenvolgens door het licht doorloopen worden,
en dat ook een grooter aantal lenzen worden gebezigd; bovendien vangen wij de
stralen niet op een scherm op, maar zien in een kijker, zoodat ten slotte eigenlijk het
netvlies van den waarnemer als scherm dienst doet. In den kijker ziende, zult gij
dicht bij elkander twee gele strepen, beantwoordende aan de twee lichtsoorten,
waarnemen.
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Ik zal van de gelegenheid gebruik maken om U nog een ander verschijnsel te laten
zien, waarvan de beteekenis ons de volgende week zal blijken. Achter de door het
keukenzout geel gekleurde vlam heb ik eene sterke lichtbron (kalklicht) geplaatst,
zoodat de stralen daarvan, na door de vlam gegaan te zijn, in de spleet vallen.
Gebeurde dit, terwijl de vlam er niet was, dan zoudt gij het gezichtsveld van den
kijker geheel met gekleurd licht gevuld zien. Op dien verlichten grond neemt men
nu twee fijne donkere lijnen waar, zoodra de vlam op den weg van het kalklicht
geplaatst is.
Het merkwaardige hierbij is, dat deze donkere lijnen juist op dezelfde plaatsen in
het gezichtsveld staan, als de lichte strepen die door de vlam met het keukenzout,
wanneer zij er alleen is, worden veroorzaakt. Men overtuigt zich hiervan wanneer
men het oog aan den kijker houdt, terwijl eerst een ondoorschijnend scherm tusschen
de kalklichtlantaarn en de vlam wordt geplaatst, en vervolgens wordt weggenomen.
Eerst komen dan in de spleet alleen de gele stralen van het keukenzout; men ziet de
twee lichte strepen. Bij het wegtrekken van het scherm worden deze door donkere
lijnen in het lichte gezichtsveld vervangen.
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IV. Lichttrillingen.
Wij zullen ditmaal beginnen met de bespreking der voortplantingssnelheid van het
licht; vervolgens zal ik U het bewijs leveren dat het zeer snelle trillingen zijn, die
van een lichtgevend voorwerp uitgaan en, tot ons netvlies doorgedrongen, eene
gezichtsgewaarwording teweegbrengen.
De theorie waaraan CHRISTIAAN HUYGENS zijn naam heeft verbonden zal ons het
wezen onthullen van veel dat wij elken dag waarnemen, en tevens van verschijnselen
die men alleen door eene tot hooge volkomenheid ontwikkelde waarnemingskunst
op het spoor is gekomen.
De groote moeilijkheid bij het meten der voortplantingssnelheid is dat die zoo
verbazend groot is. Dat het geluid een tijd noodig heeft om tot ons te komen, kunt
gij waarnemen, telkens wanneer gij op een voldoenden afstand een heiblok ziet
vallen, of met een hamer ziet slaan, maar in dergelijke gevallen en bij al onze gewone
waarnemingen plant het licht zich zoo goed als oogenblikkelijk voort, wat gij
begrijpelijk zult vinden als ik U, op de uitkomst vooruitloopend, zeg dat het in eene
seconde meer dan 7 maal den omtrek der aarde kan afleggen. Het zijn dan ook
astronomische verschijnselen geweest, waarbij zeer groote afstanden in het spel zijn,
die het eerst eene oplossing van het vraagstuk mogelijk hebben gemaakt. Later hebben
intusschen de Fransche natuurkundigen FIZEAU en FOUCAULT
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den tijd gemeten, die voor de voortplanting over een afstand op de aarde vereischt
wordt; ik kan U met behulp van Fig. 26 het beginsel van eene der daarbij gevolgde
methoden leeren kennen.
L is hier een lichtgevend punt, en

Fig. 26.

S S een vlakke spiegel die om eene door A gaande en loodrecht op het vlak der figuur
staande as zeer snel in de richting der pijl wordt rondgedraaid. De van L uitgaande
stralen vallen op den spiegel, en worden, als deze een stand heeft, zooals in de figuur
is geteekend, volgens A C - en andere weinig daarvan verschillende lijnen teruggekaatst. Zij moeten thans een grooten afstand in die richting doorloopen, en
dan terugkeeren; de bedoeling is nl., den tijd te meten, die voor het tweemaal
doorloopen van dien afstand noodig is. Daartoe staat aan het einde van den langen
weg een spiegel M, en bij P eene bolle lens, die de stralen op hun verren tocht bijeen
moet houden. Zoo gaan zij dan naar M, worden daar gereflecteerd, bereiken op nieuw
den spiegel S, en zouden nu, wanneer deze nog denzelfden stand had, als toen hij de
stralen den eersten keer terugkaatste, juist in het punt van uitgang L samenkomen.
Maar - en hierop berust juist de methode - terwijl het licht van S S naar M heen en
weerliep, is de spiegel een weinig gedraaid, en daar elke richtingsverandering van
een spiegel aanleiding geeft tot eene verandering in den loop der teruggekaatste
stralen, zal het licht op zijn terugtocht niet meer in het punt L, maar in een op eenigen
afstand daarvan gelegen punt L′ komen. Men meet den grooten afstand van A tot C,
den afstand A L en de kleine verplaatsing L L′ van het beeld; kent men bovendien
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de snelheid van wenteling van den spiegel, dan heeft men alle noodige gegevens.
Ziethier eenige getallen, aan de proeven van den Amerikaansche natuurkundige
MICHELSON ontleend. De afstand L L′ was, als de spiegel 257,9 omwentelingen in
de seconde maakte, 13,77 cM.; dus, zooals gij ziet, zeer goed meetbaar. Hieruit, in
verband met de lengte van A L, die ongeveer 10 meter bedroeg, berekende
MICHELSON dat de spiegel in het 240.000ste deel eener seconde de kleine wenteling
had volbracht, die noodig is om een teruggekaatsten straal uit de richting A L in de
richting A L′ over te brengen. Dien kleinen tijd heeft het licht gebruikt om over den
afstand van A tot C, die 62450 cM. bedroeg, heen en weer te gaan. De einduitkomst
van MICHELSON was dat de snelheid van voortplanting 2998 × 107 cM. per seconde
bedraagt; wij zullen gemakshalve dit getal afronden tot 3000 × 107 of 3 × 1010 cM.
per sec. Het is in goede overeenstemming met hetgeen de astronomen hadden
gevonden.
Hoe komen wij nu tot de wetenschap dat het trillingen zijn, die zich met deze
snelheid voortspoeden, en b.v. den afstand van de zon tot de aarde in ongeveer 8
minuten afleggen? Waarom zijn het niet, zooals men wel gemeend heeft, kleine
projectielen die de zon naar alle zijden uitzendt? Wij zullen dit laatste niet verwerpen
omdat wij het vreemd zouden vinden; wie voor het eerst verneemt van trillingen met
eene voortplantingssnelheid als de genoemde krijgt even goed den indruk van iets
ongewoons. Zulke indrukken mogen ten slotte geen invloed hebben op ons oordeel;
wij moeten het antwoord in de waarnemingen zoeken. En, zoo wij nu ten slotte het
licht voor een trillingsverschijnsel verklaren, dan is het omdat bij lichtstralen
verschijnselen bestaan, die alleen bij trillende bewegingen voorkomen, en alleen als
men zich zulke bewegingen voorstelt, begrepen kunnen worden.
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Over overeenkomstige verschijnselen bij watergolven en geluidstrillingen spraken
wij reeds in het kort en het is goed daar thans nog eens op terug te komen. Ik bedoel,
om nu maar bij het geluid te blijven, het gelijktijdig bestaan in de lucht der trillingen
die van verschillende geluidsbronnen afkomstig zijn. Wij zagen in gedachten de
verdichte en verdunde lagen in de lucht, en stelden ons voor, hoe deze elkander
doorkruisen, zonder in hunne voortplanting gestoord te worden. Wij kregen zoo een
beeld van de geheele luchtruimte waarin de bewegingen plaats hadden.
Maar laten wij nu, om de gedachten te bepalen, eens een enkel punt in het oog
houden, en op eene kleine hoeveelheid lucht die zich daar bevindt, en die wij maar
een ‘luchtdeeltje’ zullen noemen, letten. Dat deeltje zal zich, als er in 't geheel geen
geluid wordt voortgebracht, op eene bepaalde plaats A (Fig. 27) bevinden. Wordt
het nu door de trillingen die van

Fig. 27.

eene geluidsbron uitgaan getroffen - denkt U voor een oogenblik nog maar ééne
geluidsbron - dan verlaat het dien stand, en is op zeker oogenblik b.v. in het punt P.
Op dezelfde wijze zou ook eene tweede geluidsbron, als die alleen trilde, het deeltje
uit zijn evenwichtsstand verplaatsen; stelt dat zij het op hetzelfde oogenblik in Q zou
brengen. De regel voor het ‘samenstellen van trillingen’ is nu zeer eenvoudig; hij
zal U aan het parallelogram van krachten herinneren. Wij vereenigen A met P en
met Q, en beschrijven op de lijnen A P en A Q als zijden een parallelogram. Het
vierde hoekpunt daarvan is dan de plaats, die het deeltje onder den gelijktijdigen
invloed der twee bewegingsoorzaken zal innemen; de diagonaal A R wijst ons aan
naar
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welke zijde van den evenwichtsstand het dan verschoven is, en hoe ver het daarvan
is verwijderd. Natuurlijk hadden wij een veel kleiner figuurtje moeten teekenen,
wanneer wij de verplaatsingen in hunne ware grootte hadden willen voorstellen. Ook
geldt de teekening maar voor één oogenblik, en valt zij, als wij haar herhalen, telkens
weer anders uit. Eindelijk zou voor ieder luchtdeeltje eene afzonderlijke figuur
geteekend kunnen worden, maar wij zullen ons in dit alles niet verdiepen. Het gezegde
zal voldoende zijn om U van het beginsel waarnaar trillingen met elkander
samengesteld worden, een denkbeeld te geven. Wij hebben nu ook verder geene
moeite om te begrijpen wat er gebeurt, als niet twee, maar drie of meer
geluidsbronnen, of zoo veel als gij maar wilt, met elkander samenwerken, want niets
belet ons, om, altijd op dezelfde wijze, de beweging die door de samenstelling van
twee trillingen verkregen is, met eene derde trilling te vereenigen, wat wij dan vinden
weder met eene vierde, en zoo vervolgens. Ook behoeft het geen betoog dat deze
uiteenzettingen voor alle trillende stelsels gelden. Wij weten nu in het algemeen hoe
trillingen tegelijk kunnen bestaan, en wij hebben ook het middel om sommige
merkwaardige verschijnselen die zich daarbij voordoen, en die men gewoonlijk
interferentieverschijnselen noemt, te begrijpen. Gelukkig is daarbij de zaak niet altijd
zoo ingewikkeld, als ik het zooeven heb voorgesteld. Dikwijls wordt een punt
getroffen door twee trillingen die het beide langs dezelfde rechte lijn doen heen en
weergaan, en dan gaat het samenstellen gemakkelijker; er is niet eens meer een
parallelogram voor noodig. Twee verplaatsingen naar denzelfden kant zullen te zamen
eene verplaatsing opleveren, die gelijk is aan hunne som. Daarentegen zal een punt
dat door twee oorzaken in tegengestelde richting uit zijn evenwichtsstand wordt
gebracht, in werkelijkheid eene verplaatsing verkrijgen naar den kant van de grootste
van de twee, en gelijk aan hun verschil; d.w.z.,

H.A. Lorentz, Zichtbare en onzichtbare bewegingen

81
wanneer de eene oorzaak het b.v. 5 lengte-eenheden naar rechts, en de andere 2
lengte-eenheden naar links verplaatst, zullen wij eene verplaatsing van 3
lengte-eenheden naar rechts hebben.
Men zegt dat twee trillingen dezelfde phase hebben, wanneer zij een punt naar
dezelfde zijde doen uitwijken, en spreekt van tegengestelde phasen als de uitwijkingen
naar verschillende zijden zijn. Het zal nu duidelijk zijn geworden, dat twee trillingen
van dezelfde phase elkander versterken, maar dat twee bewegingen van tegengestelde
phasen elkaar verzwakken. Zijn, in dit laatste geval, de twee verplaatsingen die wij
hebben samen te stellen even groot, dan blijft het bewegelijke punt in den
evenwichtsstand. De twee trillingen heffen elkander dan op.
Dat zoo twee trillingen naar gelang van omstandigheden elkander kunnen versterken
of verzwakken, is het karakteristieke bij de interferentieverschijnselen. Natuurlijk
zal men het 't gemakkelijkst opmerken, wanneer men de versterkingen of
verzwakkingen met elkander kan vergelijken, zoodat de tegenstelling tusschen beide
onze aandacht trekt, en ik zal U daarom eerst een geluidsverschijnsel laten hooren,
waarbij de waargenomen intensiteit achtereenvolgens, bij afwisseling, groot en klein
is.
Deze beide stemvorken geven bijna denzelfden toon, zoodat gij, wanneer ik ze
elk afzonderlijk doe trillen, geen onderscheid zult bemerken. Maar er is toch eenig
verschil, en dit heeft ten gevolge dat men, wanneer ik beide heb aangestreken, het
geluid beurtelings sterker en zwakker hoort worden. De verklaring daarvan ligt nu
voor de hand, en zal het duidelijkst zijn als ik van de trillingsgetallen gebruik maak;
voor de eene stemvork bedraagt dit 256 en voor de andere b.v. 252 per sec. Let nu
eens op Uw trommelvlies en bedenkt dat dit, als de eene stemvork alleen trilt, 256
maal in de seconde, en als de andere er alleen is, 252 maal in de seconde naar binnen
gedrukt wordt. Laten wij verder aannemen dat op zeker oogenblik de twee
geluidsbronnen beide het trommelvlies naar binnen doen gaan; dan
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is er versterking, en dat zal gedurende de eerstvolgende trillingen zoo blijven. Maar
weldra wordt de zaak anders. Immers, 1/8 sec. na dat eerste oogenblik zal de eerste
oorzaak het vlies weder naar binnen doen gaan, omdat in dat achtste deel eener
seconde juist 256/8 = 32 volle trillingen van den eersten toon komen, maar van de
trillingen die de tweede stemvork opwekt hebben wij er in denzelfden tijd 252/8 =
31½; waren deze trillingen er alleen, dan zou dus het trommelvlies op dat latere
oogenblik naar buiten gaan. Zoo hebben wij dus, 1/8 sec. na het eerstbeschouwde
oogenblik, tegenstelde phasen, en eene verzwakking van het waargenomen geluid.
Weder een achtste sec. later zijn er, van 't begin af, 64 en 63 volle trillingen geweest,
en hebben wij dus, evenals in het begin, gelijke phasen, wat eene versterking ten
gevolge heeft, en ik behoef met de redeneering wel niet door te gaan, om U de
regelmatige afwisseling van sterk en zwak geluid begrijpelijk te maken.
Dit zijn de zwevingen, die altijd worden waargenomen als twee tonen met een
klein verschil in trillingsgetal tegelijk worden voortgebracht, en die, wat de snelheid
der intermittentie betreft, aan een eenvoudigen regel voldoen. In ons voorbeeld komt
telkens na 1/4 sec. weder eene versterking, zoodat het aantal zwevingen in de seconde
4 bedraagt, juist even veel als het verschil der trillingsgetallen, iets dat in het algemeen
doorgaat. Schuif ik op de beenen der stemvork met den laagsten toon een paar kleine
caoutchouc-ringetjes, en doe ik haar dus - wegens de vermeerdering der massa langzamer trillen en meer van de andere stemvork verschillen, dan hoort gij de
aanzwellingen der geluidsterkte sneller op elkander volgen. Tegenge-
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stelden invloed heeft eene vergrooting van de massa der andere stemvork.
De graphische voorstelling van eene trillende beweging met zwevingen liet ik U
reeds den vorigen keer zien; gij zult U de golflijn herinneren, waarvan de golven
afwisselend eene groote en eene kleine amplitudo hadden. Zij was werkelijk verkregen
door twee, een weinig van elkander verschillende tonen op een vlies dat met eene
schrijfstift verbonden was, te laten werken. Met het oog op eene later te maken
toepassing willen wij hierbij nu nog opmerken dat de beweging van dat vlies - of
van het trommelvlies dat de zwevingen waarneemt - op twee geheel verschillende
wijzen kan beschreven worden. Ik kan zeggen dat het eene trilling uitvoert, waarvan
de amplitudo aan periodieke verandering onderhevig is. Maar ook dat het te
gelijkertijd twee trillende bewegingen van ietwat verschillend trillingsgetal en ieder
op zich zelf van standvastige amplitudo heeft. Het een komt op hetzelfde neer als
het ander. Het lijdt b.v. geen twijfel dat een trillend lichaam, waarvan de amplitudo
in grootte wisselt, in zijne omgeving dezelfde verschijnselen zal teweegbrengen als
of men met een dubbel stel van trillingen te doen had.
Ik heb bij de zwevingen wat lang stil gestaan, omdat zij op zich zelf de aandacht
verdienen, en uitstekend geschikt zijn als eerste voorbeeld van een
interferentieverschijnsel. Wat wij zoo aanstonds bij het licht zullen waarnemen is
evenwel van iets anderen aard; de lichtstralen die elkander versterken en verzwakken
zullen daarbij nl. volkomen hetzelfde trillingsgetal hebben. Dan is er geen sprake
van, dat op eene bepaalde plaats de twee trillingen bij afwisseling dezelfde en de
tegengestelde phase hebben. Ook bij ons trommelvlies zou dat niet mogelijk zijn,
als het door twee geluidsbewegingen van dezelfde toonhoogte werd getroffen. Was
dan eenmaal de phase der twee bewegingen dezelfde, dan zou die nooit tegengesteld
wor-
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den, evenmin als twee slingers van gelijken schommeltijd, die eerst tegelijk naar
rechts uitwijken, ooit tegengestelde uitslagen zullen vertoonen. Om bij gelijke hoogte
van twee tonen eene afwisseling van groote en kleine geluidsterkte te vinden, zou
men van het eene punt der ruimte naar het andere moeten gaan; inderdaad kunnen
twee trillingen van hetzelfde trillingsgetal, die van verschillende punten uitgaan,
elkander zeer goed op de eene plaats versterken en op de andere verzwakken.
De proef die wij nu zullen nemen is in het begin der vorige eeuw door FRESNEL
bedacht. AO en OB (Fig. 28) zijn twee verticaal geplaatste spiegels (met de vlakken
loodrecht op het vlak der teekening) die bijna, maar niet geheel, in elkanders verlengde
vallen. L is

Fig. 28.

een lichtpunt of eigenlijk eene verlichte verticale spleet, en de stralen daarvan worden
na de terugkaatsing op een scherm SS opgevangen. In een of ander punt van dit
laatste komen nu twee stralen te zamen, waarvan de een door den spiegel AO en de
ander door den spiegel OB teruggekaatst is; het is ons juist om de interferentie der
trillingen van deze stralen te doen. Vooreerst gaan wij hun loop na en maken daarbij
gebruik van de ‘beelden’ L en L , die de twee spiegels van het lichtpunt geven.
Hebben wij die in de figuur
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aangegeven, en willen wij nu weten, welke stralen in een of ander punt P van het
scherm komen, dan vereenigen wij dit met L en L , en trekken van de punten,
waar de eerste verbindingslijn den spiegel A O, en de tweede den spiegel O B snijdt,
lijnen naar het lichtpunt. Zoo ziet men in de figuur den weg, eerst van L naar D, en
dan van D naar P, waarlangs het licht, door A O teruggekaatst, het punt P bereikt;
daar L D = L D is, heeft deze weg dezelfde lengte als de rechte lijn L P. Evenzoo
is de weg dien het licht volgt, als het eerst den tweeden spiegel aandoet, even lang
als de rechte lijn L P. Wij spreken over de lengte dezer wegen, omdat, wanneer het
licht uit trillingen bestaat - zooals wij bij wijze van hypothese op den voorgrond
zullen stellen - die lengte beslist over hetgeen op het scherm wordt waargenomen.
Om nu een bepaald eenvoudig geval voor oogen te hebben, nemen wij aan dat van
L slechts ééne soort van enkelvoudig licht uitgaat, en dat dit een bepaald trillingsgetal
per seconde, stelt N, heeft. De trillingstijd is dan 1/N sec. Wij zullen verder
onderstellen dat de lichttrillingen, wat hunne richting betreft, op de trillingen van
een gespannen koord gelijken, d.w.z. dat zij loodrecht op de richting der lichtstralen
staan. Laat een lichtgevend deeltje van L loodrecht op het vlak der teekening, dus in
verticale richting, heen en weer gaan; dan zijn het afwisselend naar boven en naar
beneden gerichte evenwichtsverstoringen, die zich langs de stralen voortplanten. Bij
die voortplanting is er eene bepaalde ‘golflengte’, die wij l zullen noemen, en die,
als men het trillingsgetal N en de voortplantingssnelheid v kende, door de formule
l = v/N
zou bepaald worden. Zooals deze vergelijking ons nog weder herinnert, is l de weg
over welken het licht zich voortplant in
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1/N seconde, d.w.z. in den tijd gedurende welken ééne trilling volbracht wordt. Op
elken lichtstraal die van L uitgaat vindt men op afstanden gelijk aan de golflengte
evenwichtsverstoringen van dezelfde richting, die achtereenvolgens, met
tusschenpoozen van een trillingstijd, van het lichtpunt zijn vertrokken. In twee punten
daarentegen, die eene halve golflengte uiteenliggen, bestaan op hetzelfde oogenblik
tegengestelde verplaatsingen; deze zijn een halven trillingstijd na elkander
uitgezonden.
Wij beschouwen nu een punt C van het scherm (op de lijn SS is er slechts één
dergelijk punt) dat even ver van L en L ligt. De twee wegen die van L naar dit
punt loopen zijn even lang en worden in gelijke tijden afgelegd. In C komen derhalve
verplaatsingen te zamen, die op hetzelfde oogenblik van L zijn vertrokken, en dus
beide naar boven, of beide naar beneden gericht zijn. Deze evenwichtsverstoringen
moeten elkander versterken.
Anders is het rechts en links van C. Gaan wij naar rechts, dan komen wij verder
van L dan van L en wij kunnen een punt P zoo kiezen, dat het verschil der
afstanden juist eene halve golflengte bedraagt. Dan vereischt de voortplanting langs
den eenen weg een halven trillingstijd meer dan die langs den anderen weg;
evenwichtsverstoringen die op hetzelfde oogenblik in P zullen samentreffen moeten
van L vertrekken op oogenblikken, die een halven trillingstijd uiteen liggen, en dus
noodzakelijk tegengesteld gericht zijn, de eene naar boven en de andere naar beneden.
Van daar, dat wij in dit punt verzwakking en daar onder de omstandigheden van de
proef de amplitudines even groot zijn, duisternis moeten krijgen. Nog wat meer naar
rechts moeten wij weer licht vinden, omdat, als wij het beschouwde punt verder naar
die zijde verplaatsen, het verschil der twee wegen grooter wordt dan in P, dus grooter
dan eene halve golflengte. Een punt dat op zeer weinig na tweemaal zoo ver van C
ligt als het punt P, ligt eene golflengte verder van L
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dan van L ; daar komen dus evenwichtsverstoringen te zamen, die met een interval
van een vollen trillingstijd door L zijn uitgezonden. Deze hebben dezelfde richting
en versterken elkaar.
Hoe nu deze beschouwing verder kan worden voortgezet en ook op punten links
van C kan worden toegepast, ligt voor de hand. Wij kunnen verwachten dat in eene
reeks van punten langs SS afwisselend licht en donker zal worden waargenomen.
Dit is werkelijk het geval, en daar het op geene andere wijze te verklaren is, geeft
het ons een onomstootelijk bewijs voor het bestaan der lichttrillingen.
Ik stip slechts aan dat het verschijnsel hetzelfde zal blijven wanneer de trillingen
eene andere richting hebben dan wij onderstelden1) en dat wij bij het gebruik eener
verticale spleet, en van verticaal geplaatste spiegels, op het scherm eveneens verticale,
bij afwisseling lichte en donkere banden, interferentiestrepen, te zien krijgen.
Natuurlijk heeft men de proef met verschillende soorten van enkelvoudig licht,
stelt eerst met rood en dan met blauw licht, genomen. Het bleek toen dat in ieder
geval lichte en donkere banden ontstaan, maar dat de afstand waarop deze van
elkander liggen met de gebezigde lichtsoort verandert. In het punt C is, zooals de
theorie verlangt, altijd licht, maar de eerste donkere band P is dichter bij C, wanneer
men met blauw, dan wanneer men met rood licht werkt. Wij besluiten daaruit dat de
golflengte van het blauwe licht kleiner is dan die van de roode stralen; immers, bij
elke der beide proeven wordt de halve golflengte gegeven door het verschil der
afstanden P L en P L , en dat verschil is bij het blauwe licht het kleinst, omdat
daarbij P dichter bij C valt, dan wanneer wij met rood licht experimenteeren.

1) De hoek tusschen de lijnen L P en L P is in werkelijkheid zoo klein, dat ook wanneer de
trillingen in P loodrecht op die stralen, maar in het vlak der teekening liggen, zij zoo goed
als tegengesteld aan elkander kunnen zijn, en elkander bijna volkomen kunnen opheffen.
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Tevens kunnen wij nu voorspellen wat wij te zien krijgen, als wij wit licht, dus
samengesteld licht, gebruiken. Wij moeten ons voorstellen dat elke kleur haar eigen
interferentiebeeld geeft, en dat deze beelden op elkander geplaatst worden. In C
krijgen wij nu alle kleuren bijeen, dus te zamen weder wit. Maar rechts en links van
C zullen de strepen van de eene kleur niet met die der andere samenvallen. Waar
b.v. het blauw door interferentie is uitgedoofd, zullen de andere kleuren nog aanwezig
zijn, en dan is de totaal-indruk niet meer die van wit, maar van gekleurd licht.
Zoo kan het U niet verwonderen, dat zich aan weerskanten van een witten lichten
band een aantal gekleurde banden vertoonen. Ik moet U nu verzoeken, elk afzonderlijk
deze te komen zien. Dat de inrichting der proef een weinig afwijkt van de gegeven
uiteenzetting, is van ondergeschikt belang. Ik zal daarover niet uitweiden en wij
zullen ons ook niet ophouden met de waarneming in licht van eene bepaalde kleur;
houdt men een rood of blauw gekleurd glas op den weg der stralen, dan valt het in
't oog dat in het eene geval de strepen verder van elkander staan dan in het andere.
Voor de moeite die wij aan de bespreking en de waarneming van het
interferentieverschijnsel besteed hebben worden wij beloond door een zeer
bevredigend inzicht in het wezen der lichtverschijnselen. Niet alleen is alle twijfel
aan het bestaan der trillingen weggenomen, maar wij hebben ook geleerd, wat het
onderscheid tusschen de verschillende bestanddeelen van het witte licht is. Dit zien
wij thans in de golflengte, die voor de minst breekbare, d.i. de roode stralen, het
grootst is, en van daar naar de violette stralen toe, gestadig afneemt. Met dit
onderscheid gaat een verschil in de snelheid van trilling gepaard. Wij kunnen de
voortplantingssnelheid in de lucht voor alle kleuren even groot stellen, en zien dan
aan de formule van p. 67 dat aan eene kleine golflengte eene groote waarde van N
beantwoordt. Naar het violet toe neemt dus het trillings-
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getal of de frequentie steeds toe, en tusschen de kleuren van het licht bestaat hetzelfde
onderscheid als tusschen de tonen van verschillende hoogte bij het geluid.
Wij behoeven niet bij deze algemeene beschouwingen te blijven staan, maar kunnen
het eigenaardige der verschillende kleuren door bepaalde getallen uitdrukken. Men
kan bij de proef van FRESNEL den onderlingen stand van de spleet, de spiegels en
het scherm S S, alsmede de ligging der punten C en P door meting bepalen. Daaruit
vindt men de lengte van L P en L P, en het dubbele verschil dezer lijnen geeft
ons de golflengte. Dergelijke metingen, die naar andere op hetzelfde beginsel
berustende methoden nauwkeuriger kunnen worden verricht, leeren ons dat de
golflengte, vergeleken met die van het geluid en met alle afstanden, waarmede wij
gewoonlijk te doen hebben, zeer klein is. Zij is voor het uiterste rood dat in het
zonlicht voorkomt, ongeveer 0,00008 en voor het uiterste violet 0,00004 cM.
Nu hebben wij nog onze formule
N = v/l;
die gebruiken wij om de frequentie der onzichtbare trillingen te berekenen. Wegens
het groote bedrag der voortplantingssnelheid en de kleine golflengte wordt het aantal
trillingen per seconde zeer groot. Het is voor het roode licht dat zoo even beschouwd
werd 375 billioen en voor het blauwe licht 750 biljoen.
De vraag is al wel reeds bij U gerezen, in welke stof zich deze trillingen voortplanten.
Zij komen van de verst verwijderde hemellichamen tot ons, en er moet dus in de
wereldruimte, ook buiten de dampkringen der planeten, een medium aanwezig zijn,
dat de lichtbeweging naar ons overbrengt. Dit medium, door zijne eigenschappen
nog altijd een der groote raadselen der natuurkunde - al staan wij er niet geheel
machteloos
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tegenover - is de alles doordringende aether. Ik zeg ‘alles doordringend’, want men
moet zich voorstellen dat de aether in gassen, vloeistoffen en vaste lichamen aanwezig
is, kortom dat hij in geene enkele stof ontbreekt. Ik hoop dat gij dit wel op gezag zult
willen aannemen, en met eene enkele toelichting, die op de lucht betrekking heeft,
genoegen zult nemen. Zooals reeds vermeld werd, is de voortplantingssnelheid zoowel
door astronomische waarnemingen als door metingen op het oppervlak der aarde
bepaald; daarbij is dezelfde uitkomst gevonden, of, juister gezegd, deze metingen
waren niet nauwkeurig genoeg, om het kleine verschil aan den dag te brengen.
Nu is natuurlijk de door de sterrenkundigen bepaalde snelheid die in de
hemelruimte, en de overeenstemming der twee resultaten zou volkomen onbegrijpelijk
zijn, wanneer de lucht geen aether bevatte, en wij dus met eene voortplanting in twee
geheel verschillende stoffen te doen hadden. Wij dienen wel aan te nemen dat, bij
den voortgang van een lichtstraal in de lucht, hoofdzakelijk de aether in het spel is,
en dat alleen eene kleine wijziging der snelheid van voortplanting, die men niet uit
rechtstreeksche metingen, maar langs indirecten weg heeft afgeleid, op rekening van
de luchtdeeltjes moet worden gesteld.
Boden reeds de geluidsverschijnselen ons eene groote verscheidenheid aan, rijker
en grootscher is nog de wereld die zich ons thans ontsluit. Wij behoeven niet eens
te spreken van de onmetelijke hemelruimte, doorstraald door het licht van tallooze
zonnen, wier trillingen vele jaren noodig hebben om ons te bereiken. Ook hier, in
onze naaste omgeving, vinden wij millioenen en millioenen lichtgolven, die in alle
richtingen door elkander loopen, en zoo fijn bewerktuigd zijn, dat b.v. in de golven
die door deze zaal van de linker naar de rechterzijde gaan, alle bijzonderheden liggen
opgesloten, die de linkerzijde van het vertrek ons te zien geeft.
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Soms blijven de verschillende bestanddeelen der witte stralen, elk met zijne eigen
periode trillende, bij de voortplanting bij elkander, en blijft het licht dus wit, maar
in andere gevallen worden zij van elkander gescheiden en ontstaan allerhande
kleurverschijnselen. Soms door de ongelijke breking van de verschillende stralen,
zooals in een glazen prima of in de regendruppels die tot het voortbrengen van een
regenboog medewerken. Een ander maal wordt bij den doorgang door een niet
volkomen doorschijnend lichaam de eene kleur meer dan de andere opgeslorpt,
geabsorbeerd, een verschijnsel, dat wij ons zoo zullen voorstellen, dat de
lichttrillingen in beweging van anderen aard worden omgezet, en dus voor de
lichtwaarneming verloren gaan. Laat op deze wijze eene glasplaat de roode stralen
meer door dan andere, dan is het geen wonder dat wij alles door die ruit heen
roodgekleurd zien. De kleuren, zooals die van dit groene tafelkleed, die wij bij
opvallend licht zien, zijn eveneens aan absorptie te wijten.
De proef van FRESNEL bewees ons reeds hoe kleuren ontstaan kunnen wanneer
sommige lichtsoorten door interferentie worden uitgedoofd. Aan eene dergelijke
werking moet gij ook de bekende schitterende tinten der zeepbellen toeschrijven.
Het dunne bolvormige vlies kaatst de opvallende stralen zoowel met zijn binnenals met zijn buitenoppervlak terug, en in een punt van ons netvlies kunnen
dientengevolge twee bewegingen samenkomen, waarvan de eene een zeker eind
weegs, nl. zoo iets als de dubbele dikte van het vlies, meer heeft afgelegd dan de
andere. Vandaar eene interferentie, die, wegens het verschil in golflengte, bij de eene
lichtsoort tot versterking en bij de andere tot verzwakking leidt, en aanleiding geeft
tot eene met de dikte van het vlies en met den invalshoek wisselende resulteerende
kleur. Andere dunne doorschijnende laagjes, zooals een op water drijvend vliesje
olie, vertoonen dezelfde verschijnselen, en de theorie der lichttrillingen kan van dit
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alles en nog van veel meer dat ik niet kan vermelden volkomen rekenschap geven.
Misschien heeft het U reeds verwonderd, dat wij niet nog veel meer
interferentieverschijnselen zonder bijzondere hulpmiddelen waarnemen. Ook dit kan
de theorie verklaren. Het is te wijten, eensdeels aan de uitgebreidheid onzer
lichtbronnen, die uit onnoemelijk vele lichtgevende deeltjes zijn samengesteld, ten
tweede aan de samengesteldheid der stralen die zij uitzenden, en dan ook hieraan,
dat de meeste lichamen waarmede wij de lichtstralen opvangen afmetingen hebben,
die in vergelijking met de kleine lichtgolven zeer groot zijn.
Wij zullen nu nog eens terugkeeren tot de ontleding van het samengestelde licht met
behulp van een prisma. Te werk gaande naar het beginsel dat in Fig. 25 is aangegeven,
ontwerp ik nu op het scherm het kleurenband, of het spectrum, zooals men het noemt,
van het kalklicht dat ik op eene spleet laat vallen. Het strekt zich onafgebroken van
het rood tot het violet uit, en het licht blijkt dus alle verschillende trillingsgetallen
en golflengten tusschen de reeds genoemde grenzen te bevatten. Eenvoudiger
verschijnsel zien wij, wanneer wij als lichtbron een gasvormig lichaam gebruiken;
het spectrum bestaat dan uit een kleiner of grooter aantal afzonderlijke lichte lijnen,
beantwoordende aan even zoo vele soorten van enkelvoudig licht, die door het
lichtgevende gas worden uitgestraald.
Met de twee zeer dicht bij elkaar gelegen lijnen, die het spectrum der met
kenkenzout gekleurde vlam uitmaken, hebben wij reeds kennis gemaakt. Evenmin
als dat kan ik U, met de hulpmiddelen die ik hier heb, andere lijnenspectra in
voldoende lichtsterkte op een scherm vertoonen. Trouwens, de gewone wijze van
waarnemen is die, welke wij de vorige week bezigden; men beziet de spectra in een
kijker, waarin de stralen worden opgevangen, die door eene nauwe spleet zijn gegaan,
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en vervolgens een of meer prisma's doorloopen hebben. Het geheele instrument, de
spectroscoop, is een gewichtig hulpmiddel der nieuwere natuurwetenschap geworden.
Hier staan een paar kleine spectroscopen van het gewone model. Voor de spleet
van den eenen bevindt zich eene zoogenaamde Geissler'sche buis met waterstofgas
van geringe dichtheid gevuld; dat gas wordt tot lichtgeven gebracht, wanneer ik er
electrische ontladingen door heen laat gaan. De andere spectroscoop is op een klein
electrisch vonkje gericht, dat ik tusschen twee ijzerdraden laat overspringen. Gij zult
nu in het eene instrument het drietal lichte lijnen zien, die het waterstofspectrum
uitmaken, en in het andere de lichtsoorten waarnemen, die aan het door de hitte der
vonk vervluchtigde ijzer eigen zijn.
In Fig. 29 heb ik aangegeven welken stand de drie waterstoflijnen H1, H2, H3 ten
opzichte van het doorloopende van rood tot violet gaande spectrum van het witte
licht hebben.

Fig. 29.

Bovendien is er de lijn Na in opgenomen - en wel, wegens de kleine schaal der
teekening, als eene enkele, en niet als eene dubbele - die wij met het keukenzout
kregen. Deze stof is eene verbinding van het metaal natrium met chloor, en hetzelfde
gele licht dat wij hebben waargenomen krijgen wij ook, wanneer wij eene andere
verbinding van dat metaal in de vlam brengen, of wanneer wij een stukje van het
metaal verbranden. Wij onderstellen daarom dat het keukenzout in de vlam ontleed
is, en dat het de atomen van het vrije natrium zijn geweest, die het licht uitstraalden.
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Wat gij in deze kleine spectroscopen waarneemt geeft U slechts een flauw denkbeeld
van den rijkdom van verschijnselen, dien het onderzoek der spectra, tot een
afzonderlijken tak der natuurkunde opgegroeid, aan het licht heeft gebracht. Grootere
hulpmiddelen doen ons fijne lijntjes waarnemen, die ons bij deze instrumenten
ontsnappen, en splitsen lijnen die wij eerst voor enkel hielden in tweeën of drieën.
Bovendien photographeert men de spectra en kan men aldus het onderzoek uitstrekken
tot stralen die ons oog niet meer waarneemt - evenals het oor ongevoelig is voor al
te snelle luchttrillingen - en die, meer gebroken wordende dan de violette stralen,
buiten het violet in het spectrum vallen. Ook ‘ultraroode’ stralen zijn er, minder
breekbaar dan de roode; daartoe behooren de warmtestralen die door verhitte, maar
niet lichtgevende voorwerpen worden uitgezonden. Zoo is het veld van onderzoek
naar weerszijden uitgebreid, en in welke mate dat het geval is kan hieruit blijken,
dat, terwijl de golflengten der zichtbare stralen tusschen 0,00008 en 0,00004 cM.
liggen, de uiterste ultraroode en ultraviolette stralen golflengten van ongeveer 0,003
en 0,00001 cM. hebben.
Vooral in het ultraviolet worden de spectra rijk aan lijnen; het gedeelte eener
photographie van het ijzerspectrum, waarvan nu een beeld op het scherm staat, geeft
U daarvan een denkbeeld.
Over de groote beteekenis van dit alles behoef ik niet veel te zeggen. Men begrijpt
welk een onschatbaar hulpmiddel men in de spectra heeft om de eene stof van de
andere te onderscheiden, en menige nieuwe scheikundige grondstof is men dan ook
op het spoor gekomen door dat men in een spectrum eene lijn waarnam, die niet aan
bekende elementen kon worden toegeschreven. De hoogste theoretische beteekenis
is echter hierin gelegen, dat elke spectraallijn eene bepaalde soort van enkelvoudig
licht, met een bepaald trillingsgetal, en dus vergelijkbaar met een enkelvoudigen
toon, vertegenwoordigt.
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Twee spectraallijnen die op een afstand van elkander liggen hebben altijd een verschil
in golflengte, en deze is, wanneer wij het spectrum teekenen, zooals in Fig. 29, altijd
het kleinst voor de lijn die het meest naar rechts ligt. Hierbij mag ik wel opmerken
dat juist voor deze scherp bepaalde lichtsoorten de golflengte met eene hooge mate
van nauwkeurigheid gemeten is. Zij is voor de twee natriumlijnen 0,00005895 en
0,00005889 cM., voor de drie waterstoflijnen in Fig. 29 0,0000656; 0,0000486 en
0,0000434 cM.
Dat nu de atomen der elementen juist trillingen kunnen volbrengen met de
frequentie die wij in de ligging hunner spectraallijnen zien afgespiegeld, moet
natuurlijk van den bouw, de eigenschappen en de afmetingen dier kleine deeltjes
afhangen, en het is een groot vraagstuk voor de toekomst, voorstellingen omtrent de
structuur der atomen te ontwikkelen, die van de ligging der spectraallijnen rekenschap
zullen geven.
Zijn wij vooralsnog daarvan ver verwijderd, wij kunnen toch reeds met zeer
eenvoudige beschouwingen belangrijke uitkomsten bereiken. Daarvan mogen U een
tweetal verschijnselen overtuigen, die wij thans nog in het kort zullen behandelen.
Het eerste is het medetrillen van het eene voorwerp met het andere. Men kan een
lichaam dat met een vasten trillingstijd - bepaald door de massa en de terugdrijvende
kracht - heen en weer kan schommelen, in zoodanige beweging brengen door zeer
kleine krachten, wanneer men deze maar intermitteerend laat werken, en wel zoo dat
de tusschenpoozen juist gelijk zijn aan den schommeltijd van het lichaam. Ik geef
b.v. aan den bol van een slinger een klein stootje naar rechts, wacht dan met een
tweede stootje tot de slinger is uitgeweken, naar links is teruggekeerd en weer naar
rechts gaat, en ga zoo voort, telkens eene kracht naar rechts uitoefenende als de bol
naar die zijde gaat. Natuurlijk versterk ik dan voortdurend de reeds bestaande
beweging en kan ik veel grooter amplitudo berei-
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ken dan wanneer ik de stootjes zonder eenige regelmaat, of met andere tusschentijden,
op elkander liet volgen. In plaats van op den bol te werken, kan ik ook den draad in
de hand houden en zoo het boveneinde met de geschikte frequentie een weinig heen
en weer bewegen.
Iets dergelijks gebeurt bij deze proef. Aan hetzelfde statief hangen twee slingers
met denzelfden schommeltijd, een groote, uit een staaf met een gewicht bestaande,
en een bol aan een draadje. Breng ik nu den grooten slinger in schommeling, dan
ziet gij weldra ook den kleinen heen en weer gaan, een gevolg van de kleine rukken
die de eerste slinger aan het statief geeft, en die op het ophangpunt van het draadje
worden overgebracht.
Hier zien wij dus het medetrillen van den eenen slinger met den anderen, en
hetzelfde verschijnsel bestaat nu bij twee geluidgevende lichamen, mits zij gelijk
gestemd zijn. Dan geven de trillingen van het eene, door de lucht of op andere wijze
naar het andere overgebracht, daaraan stootjes, die juist met eene geschikte snelheid
op elkander volgen, om een merkbare trilling van dat tweede lichaam teweeg te
brengen. Gij hoort thans hoe van deze twee gelijke stemvorken de eene met de andere
medeklinkt.
Ieder zal wel reeds het besluit hebben getrokken dat deze beschouwingen ook voor
de lichttrillingen gelden; wij zullen er eene toepassing van maken op de
absorptieverschijnselen. Wanneer zullen de lichttrillingen sterk door een lichaam
worden opgeslorpt? Wij mogen vermoeden dat dit het geval zal zijn, wanneer zij
door kleine deeltjes in dat lichaam gemakkelijk kunnen worden opgenomen, en dat
zal gebeuren, wanneer deze deeltjes kunnen trillen met eene periode, overeenkomende
met die der invallende stralen. In een gas hebben wij nu, zooals ons bleek, een
lichaam, waarvan de deeltjes in staat zijn, trillingen met een bepaalden trillingstijd
uit te voe-
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ren en wij kunnen ons wel ter vereenvoudiging een gas denken, dat slechts één
trillingstijd heeft, en dus maar ééne spectraallijn zou geven. Zijn onze overwegingen
juist, dan zal zulk een gas juist licht, van dezelfde soort als de stralen die het kan
uitzenden, absorbeeren. Wij gaan in onze bespiegelingen nog wat verder, en
verwachten dat een gas dat twee of drie of meer lichtsoorten van bepaalde golflengten
kan uitstralen, juist stralen van diezelfde golflengten zal opslorpen.
Daargelaten, of bij deze beschouwingen misschien het een of ander over het hoofd
is gezien, zij verdienen wel dat wij ze op de proef stellen; zij worden inderdaad door
de waarneming bevestigd. De vorige week hebt gij de proef reeds gezien; immers,
toen wij, een deel van het spectrum van het kalklicht beschouwende, eene natriumvlam
tusschen de lichtbron en de spleet plaatsten, verschenen er twee donkere lijnen, juist
op de plaats waar de natriumvlam zelf lichte lijnen gaf. Die donkere lijnen kunnen
alleen uit eene absorptie verklaard worden, en wel uit eene absorptie die zoo sterk
is, dat de lichtvermindering die zij op de twee plaatsen in het spectrum geeft meer
bedraagt dan de intensiteitsvermeerdering die de vlam daar door hare eigen uitstraling
teweegbrengt.
Het was noodig, U op dit merkwaardige verband tusschen de uitstraling en de
absorptie door gasvormige lichamen te wijzen, omdat gij daardoor de beteekenis
leert kennen van spectra waarin donkere lijnen voorkomen. Zoodanig spectrum is
b.v. dat van het zonlicht. Neemt men het met een kleinen spectroscoop waar, dan
merkt men een zevental donkere lijnen op, maar met een instrument van grooter
vermogen ziet men er vele honderden, zooals U kan blijken uit deze photographie
van een deel van het spectrum. Deze lijnen komen alle met lichte lijnen in het
spectrum van bepaalde elementen overeen, en hierin heeft men eene vingerwijzing
omtrent hun ontstaan. Zij kunnen slechts zijn voortgebracht door de absorptie die
het licht in dampen, die
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de bedoelde elementen bevatten, ondergaan heeft. Uit het feit dat in het zonnespectrum
dezelfde donkere dubbele lijn gevonden wordt, die wij de vorige week met de
natriumvlam verkregen, heeft men b.v. afgeleid dat in den dampkring der zon
natriumdamp aanwezig is, die eene absorptie heeft uitgeoefend op het licht dat door
diepere lagen van het hemellichaam werd uitgestraald.
Het andere verschijnsel waarop ik straks doelde bestaat in den invloed dien eene
beweging van de geluids- of de lichtbron ten opzichte van den waarnemer op het
waargenomen aantal trillingen heeft. Ik merkte vroeger op dat, als een geluidgevend
lichaam staat te trillen, elk punt der omringende luchtmassa, en ook het trommelvlies
van een waarnemer, even dikwijls heen en weer gaat als de deeltjes der geluidsbron
zelf. Maar daarbij werd stilzwijgend ondersteld dat deze voortdurend even ver van
den waarnemer af blijft. Dan moeten twee gelijke evenwichtsverstoringen die het
trillende lichaam met een tusschenpoos van één trillingstijd aan de lucht mededeelt,
denzelfden weg doorloopen; zij zullen dus even veel na elkander het trommelvlies
bereiken, als zij na elkander worden voortgebracht.
Het is duidelijk dat dit anders zal worden, wanneer het trillende lichaam tusschen
het uitzenden van de eerste en de tweede evenwichtsverstoring dichter bij den
waarnemer is gekomen. Dan zal de tweede evenwichtsverstoring een kleineren weg
hebben te doorloopen dan de eerste; zij zal daar minder tijd aan besteden, en het
tijdsverloop tusschen de twee oogenblikken van aankomst zal zooveel kleiner worden
als de aankomst van de tweede verstoring door de verkorting van den weg bespoedigd
is. Hebben wij met een geluidsverschijnsel te doen, dan zal dus het trommelvlies bij
nadering van het trillende lichaam meer keeren naar binnen gedrukt worden; de toon
dien wij waarnemen zal hooger zijn.
Om eene dergelijke reden zal de toon lager worden als de geluidsbron zich van
ons verwijdert.

H.A. Lorentz, Zichtbare en onzichtbare bewegingen

99
Gij kunt deze veranderingen b.v. opmerken aan het geluid van de stoomfluit eener
locomotief die langs U heenrijdt; terwijl hij U passeert, wordt de toon plotseling
lager.
Wij vervangen nu in gedachten het geluidgevende lichaam door een hemellichaam
waarin een gasvormig bestanddeel eene bepaalde soort van enkelvoudig licht uitstraalt,
en het waarnemende oor door een spectroscoop. Door eene redeneering als zoo even
overtuigen wij ons er van, dat eene beweging van het hemellichaam naar de aarde
toe het aantal trillingen die per seconde de spleet van het instrument bereiken zal
vergrooten, en dat dit aantal verkleind zal worden, als het hemellichaam zich van
ons af beweegt. In het eene geval zal in den spectroscoop hetzelfde gebeuren alsof
de spleet door stralen van een stilstaand lichtpunt met een iets grooter trillingsgetal
werd getroffen, en daar nu vergrooting van dat getal de spectraallijn naar den kant
van het violet doet gaan, zullen wij eene verschuiving der streep naar die zijde
verkrijgen. Natuurlijk moet de streep zich naar den anderen kant verplaatsen, wanneer
de ster zich van ons verwijdert.
Zoodra wij weten welke verhouding er is tusschen de snelheid der ster en de
snelheid van het licht, kunnen wij berekenen hoeveel het aantal trillingen verandert
en omgekeerd zou men, wanneer het gelukte deze laatste verandering uit eene
verschuiving der spectraallijn af te leiden, daaruit de snelheid der beweging van het
hemellichaam kunnen vinden1).
Dank zij de welwillendheid van Prof. VOGEL te Potsdam kan ik U eene
photographie projecteeren van het spectrum der ster α. Tauri. Gij ziet daarin een
aantal donkere lijnen - dus

1) Laat b.v. de ster tot ons naderen met eene snelheid die het duizendste deel der snelheid van
het licht is. Dan komt zij gedurende ééne trilling over een afstand die het duizendste der
golflengte is dichter bij ons, en de tweede trilling spaart, in vergelijking met de eerste, den
tijd uit die de eerste noodig had om dien kleinen afstand te doorloopen. Die tijd bedroeg
1/1000 trillingstijd; derhalve zal de trillingstijd dien men waarneemt 999/1000 van de ware
periode zijn.
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absorptielijnen, maar op deze is de theorie even goed van toepassing als op lichte
lijnen - en daarnaast ziet gij lijnen van een ijzerspectrum dat gelijktijdig met het
sterrespectrum in hetzelfde instrument gephotographeerd werd. Het valt nu in het
oog dat bij elke ijzerlijn eene lijn in het spectrum der ster behoort, maar dat die altijd
iets verschoven is. Deze verschuiving is naar den kant der groote golflengten, en
wijst op eene verwijdering van de ster van de aarde. Uit de meting der verschuiving
leidt Prof. VOGEL af dat de afstand van de ster tot de aarde met 75 kilometer per
seconde toeneemt.
Met dergelijke waarnemingen, die vooral daarom van belang zijn, omdat eene
verplaatsing van een hemellichaam in de richting der gezichtslijn op geene andere
wijze kan worden waargenomen, is men aan het Astrophysikalische Observatorium
te Potsdam in 1887 begonnen en vier jaren later was reeds van 47 sterren de beweging
gemeten. Naderhand is dit onderzoek, ook aan een aantal andere sterrenwachten,
voortgezet en men mag thans, zooals VOGEL het uitdrukt, verwachten dat, dank zij
deze methode, in den loop der nieuwe eeuw onze kennis van de wereld der
zoogenaamde vaste sterren op eene dergelijke wijze zal worden uitgebreid als in de
vorige eeuw die van het zonnestelsel.
Ik kan niet nalaten nog iets te zeggen van bijzonder merkwaardige uitkomsten,
die men bij eenige sterren verkregen heeft. Bij de ster Algol bleken de lijnen
voortdurend van plaats te veranderen, en wel zoo dat zij in eene periode van bijna 3
dagen heen- en weerschommelden. Dit is niet anders te verklaren, dan door aan te
nemen dat de ster beurtelings naar ons toe en van ons af gaat, en dat is te begrijpen,
wanneer men zich voorstelt dat zij in een cirkel rondloopt, dien wij op zijn kant zien.
Dit aannemende kan men, daar men den omloopstijd kent, en de snelheid uit de
verschuiving der strepen afleidt, berekenen hoe lang de omtrek, en dus ook hoe groot
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de straal van den cirkel is. Dat men nu ook met de beste kijkers niets van deze
beweging ziet, is geen bezwaar; daartoe staat het lichaam veel te ver van ons af.
Maar, zooals wij weten, geen lichaam kan in een cirkel rondloopen wanneer er
niet eene kracht naar het middelpunt op werkt, en dus moet er een ander lichaam
zijn, dat de rondloopende ster aantrekt. Dat lichaam moet donker zijn, daar het anders
ook een spectrum zou geven, welks lijnen zich niet op dezelfde wijze als de
waargenomene verschuiven. Werkelijk had men nu sedert lang bij Algol wisselingen
der lichtsterkte met de genoemde periode waargenomen; men schrijft deze thans
hieraan toe, dat het donkere lichaam telkens vóór de lichte ster komt te staan, en deze
gedeeltelijk aan ons oog onttrekt.
Op dergelijke wijze is nu reeds het bestaan van een aantal dubbelsterren
waargenomen. Bij sommige is er niet alleen eene verschuiving, maar eene
verdubbeling der strepen, in dier voege dat de verdubbeling tot een zeker bedrag
toeneemt, dan weer verdwijnt, op nieuw ontstaat, enz. Ook hier ligt de verklaring
voor de hand; twee sterren, beide lichtgevend, loopen om een zelfde middelpunt
rond, zooals twee lichamen onder den invloed van elkanders wederkeerige aantrekking
kunnen doen.
Als het eene naar ons toegaat, verwijdert zich het andere, zoodat de strepen zich
naar tegengestelden kant verplaatsen, en bij hun terugkeer over elkander heen gaan
en dan gedurende korten tijd samenvallen. Eene verklaring, die hierdoor bevestigd
wordt, dat somwijlen verschillende lijnen, sommige naar den eenen, en andere naar
den tegengestelden kant gaan; de eene groep lijnen behoort dan bij het eerste, en de
andere bij het tweede hemellichaam.
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V. Molekulaire bewegingen.
De lichtverschijnselen hebben ons tot het denkbeeld geleid dat in elke ruimte die
geen vast, vloeibaar of gasvormig lichaam bevat, toch nog altijd de middenstof
aanwezig is, die men met den naam van aether bestempelt. Deze blijft over, wanneer
wij den hoogsten graad van luchtverdunning bereikt hebben, die de tegenwoordige
hulpmiddelen mogelijk maken, en heeft dan, voor zoover wij weten, altijd gelijke
eigenschappen, dezelfde als de aether van de wereldruimte. Zoo vertoont dit medium
eene eenvormigheid, waardoor het ten eenenmale verschilt van de ‘gewone’, d.w.z.
onmiddellijk voor onze zintuigen waarneembare lichamen in hunne bonte
verscheidenheid; het moet wel iets van geheel anderen aard zijn.
Om het onderscheid uit te drukken kunnen wij die gewone lichamen alle met den
naam van ‘materie’ aanduiden, dien wij dan niet op den aether toepassen, of van
‘weegbare stof’ spreken, in tegenstelling met den ‘onweegbaren’ aether. Een
spraakgebruik, dat wel gewettigd is, daar wij geen grond hebben om aan te nemen
dat de aether aan de algemeene aantrekkingskracht onderworpen zou zijn, en dus
‘gewicht’ zou hebben.
In vroeger tijden namen de natuurkundigen het bestaan van nog andere onweegbare
stoffen, of imponderabilia aan. Oude leerboeken der chemie beginnen met een
hoofdstuk over de
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‘warmtestof’; deze zou in elk voorwerp aanwezig zijn, des te meer naarmate de
temperatuur hooger is. Hare deeltjes zouden elkander afstooten, en zoo zou zij de
welbekende uitzetting bij verwarming teweegbrengen.
Veel was er ongetwijfeld dat op deze wijze begrepen kon worden, zooals b.v. de
overgang van warmte bij de aanraking van een verhit en een koud lichaam, of de
warmtegeleiding tusschen het in het vuur geplaatste en het daaruit stekende deel
eener metalen staaf. Maar andere verschijnselen, die wij dagelijks waarnemen,
leverden groote moeilijkheden op, die bij nader onderzoek onoverkomelijk bleken,
en zoo heeft de warmtestof met algemeene instemming het veld moeten ruimen voor
eene andere opvatting.
Ieder weet hoe men twee voorwerpen warm kan maken door ze tegen elkander te
wrijven of te laten stooten, hoe de assen van een spoorwegrijtuig warm kunnen
loopen, een zaag of een hamer bij het gebruik verhit worden, en niemand zou kunnen
zeggen, waar in dergelijke gevallen de meerdere warmtestof, die in de verhitte
voorwerpen aanwezig zou moeten zijn, van daan moest komen. Daarentegen zult gij
het aanstonds begrijpelijk vinden, wanneer de hedendaagsche natuurkunde U verklaart
dat men hier te doen heeft met eene omzetting van eene zichtbare beweging, die de
lichamen in hun geheel hebben, in eene onzichtbare beweging, over zeer geringe
afstanden, van de kleine deeltjes, de molekulen, waaruit de materie is opgebouwd.
Het kost U geene moeite, U voor te stellen dat bij de wrijving door tal van kleine
stootjes de molekulen in beweging gebracht worden, en gij vindt dit denkbeeld des
te natuurlijker, nu wij weten dat een warm lichaam trillingen in den aether opwekt,
wat het zeker niet zou kunnen doen, als het niet zelf de zetel eener beweging was.
Zoo komen wij op het uitgestrekte gebied der molekulaire bewegingen waaruit ik
dezen avond eenige grepen zal doen; ik
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zal daarbij alleen over gasvormige lichamen spreken, daar deze de eenvoudigste
eigenschappen hebben en wij dientengevolge met hunne molekulaire theorie het
verst zijn gevorderd.
De meest in het oog vallende eigenschap van een gas is het onbegrensde
uitzettingsvermogen. Wij kunnen, als wij in een cilinder onder een verplaatsbaren
zuiger eene hoeveelheid lucht hebben afgesloten, die eerst dezelfde dichtheid heeft
als de dampkringslucht, den zuiger zoover opheffen, dat het volume vertienvoudigd
of verhonderdvoudigd wordt, en aanstonds zal het gas zich over de geheele ruimte
die wij het aanbieden verspreiden. Houden wij den zuiger vast, dan tracht nog altijd,
als ik dat woord gebruiken mag, de lucht zich uit te zetten; zij oefent daardoor naar
alle zijden een druk uit. Ook de lucht hier in deze kamer drukt tegen elk oppervlak
aan, waarmede zij in aanraking is. Zij perst dit blok hout een weinig ineen, drukt, in
welke richting ik het ook houd, aan weerskanten tegen dit blad papier, en stuwt in
eene buis die in een bakje met water staat de vloeistof omhoog, zoodra ik, door aan
het boveneinde te zuigen, de lucht daaruit voor een deel wegneem. En daar aan het
uitzettingsvermogen nooit een eind komt, houdt, hoe groot ik het volume ook maak,
de druk nooit op; al had ik den zuiger in onzen cilinder van zooeven tot eene hoogte
opgeheven, millioen maal zoo groot als de oorspronkelijke, eenige druk, hoe klein
dan ook, zou er nog altijd zijn.
De tegenwoordige physica verklaart dit alles uit eene beweging der luchtmolekulen.
Zij laat deze in alle richtingen heen en weer vliegen, met eene snelheid die des te
grooter is naarmate het gas eene hoogere temperatuur heeft; zij laat daarbij de deeltjes
herhaaldelijk tegen elkander en ook tegen de wanden van een vat of andere
begrenzende voorwerpen botsen, en in het bombardement tegen deze laatste ziet zij
de oorzaak van den door 't gas uitgeoefenden druk. Wat den aard der beweging
betreft, maakt zij de meest eenvoudige onderstellingen. De

H.A. Lorentz, Zichtbare en onzichtbare bewegingen

105
gasmolekulen zijn zoo klein dat zij misschien slechts het duizendste deel der ruimte
werkelijk vullen, en oefenen alleen bij de aanraking of even te voren merkbare
krachten op elkaar uit. Tusschen twee botsingen in zal dus een molekuul aan geene
kracht onderworpen zijn - wanneer wij van de zwaartekracht, die bij niet al te groote
gasmassa's eene ondergeschikte rol speelt, afzien -; het zal derhalve in eene rechte
lijn voortgaan. Bij elke botsing zal intusschen de bewegingsrichting veranderen, en
zoo heeft elk deeltje eene onregelmatige zigzag-beweging.
Om niet bij deze algemeenheden te blijven staan,

Fig. 30

zullen wij berekenen, hoe snel zich de luchtmolekulen moeten bewegen om den
waargenomen druk uit te oefenen; wij zullen aannemen dat dit de gewone druk van
den dampkring is en vragen vooreerst naar de grootte daarvan. De bekende barometer
wijst ons die aan. In een bakje met kwik M (Fig. 30) staat eene verticale van boven
gesloten buis A B, die geene lucht bevat, zooals wij kunnen zien door de buis
genoegzaam te doen hellen. Het kwik vult haar dan tot aan den top, om dien weer te
verlaten als wij de buis rechtop zetten. Ter loops willen wij hierbij opmerken dat dan
in de ruimte boven het kwik aether moet zijn, daar het licht er anders niet doorheen
kon schijnen, en dat die aether daar niet had kunnen komen, wanneer hij niet door
het glas of het kwik kon heendringen.
Maar wij behoeven ons nu verder met den aether niet bezig te houden; die blijft
van avond buiten spel. Het is er nu om te doen, in te zien, hoe de druk der buitenlucht
op den kwikspiegel C de vloeistof in de buis omhoog drijft, maar niet verder dan tot
op eene bepaalde hoogte D, zoodat, wanneer de buis maar lang genoeg is, zij niet
geheel met kwik gevuld is, maar boven de vloeistof eene luchtledige ruimte bevat.
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Hoe nu het hoogteverschil der twee kwikspiegels in de buis en in den bak ons eene
maat voor den luchtdruk oplevert, is duidelijk. Wanneer de dampkring er niet was,
zou het kwik in de buis tot dezelfde hoogte kunnen worden opgedreven, als wij de
vloeistof in den bak op hetzelfde niveau als D konden brengen. Daaruit besluiten wij
dat de kwikspiegel in den bak even sterk door de lucht naar beneden gedrukt wordt,
als hij dat zou worden door eene kwikmassa van de hoogte die door het punt D wordt
aangegeven.
Die hoogte is niet altijd dezelfde. Wij zullen intusschen, om de gedachten te
bepalen, stellen dat zij 76 cM. is, en wel in een barometer gevuld met kwik van 0o
C. Elke cM.3 daarvan weegt 13,60 gram.
En nu kunnen wij den barometer wel verlaten en ons voorstellen dat boven het
horizontale blad dezer tafel eene 76 cM. hooge kwiklaag stond. Boven een vierkanten
centimeter van het oppervlak zouden dan 76 cM.3 kwik staan, en het gewicht daarvan,
d.i. het gewicht van
76 × 13,60 = 1030 gram
zou dat deel der tafel te dragen hebben. Wij moeten dit eindelijk nog in onze
krachtseenheid, de dyne, uitdrukken; daar deze het 981ste deel van het gewicht van
een gram is, wordt de uitkomst
1030 × 981 = 1010000 dynes.

Fig. 31.

Zoo groot is nu niet alleen de druk tegen een cM.2 van het tafelblad, maar tegen elk
oppervlak van die grootte, en zoo groot zal ook de druk per cM.2 zijn, die de
molekulen tegen den zuiger Z van een cilinder A B C D (Fig. 31) uitoefenen, wanneer
wij dezen met lucht van de onderstelde dichtheid vullen. Daar wij de snelheid voor
eene bepaalde tempe-
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ratuur willen berekenen, zullen wij aannemen dat deze 0o C. is.
Om nu de becijfering uit te voeren zullen wij ons een paar vrijheden moeten
veroorloven, die voor een geoefend wiskundige overbodig zouden zijn. Vooreerst
zien wij kort en goed van alle onderlinge botsingen der molekulen af. Eene dieper
gaande beschouwing leert werkelijk dat, als de deeltjes maar klein genoeg zijn, deze
ontmoetingen geen invloed op den druk tegen de wanden zullen hebben, en gij kunt
dat ook wel zonder berekening inzien. In de figuur is b.v. een molekuul P voorgesteld,
dat naar den zuiger toe vliegt, en dezen na eenigen tijd zal bereiken, en dan iets tot
den druk tegen den zuiger zal bijdragen. Nu kan het evenwel gebeuren dat dit deeltje,
vóór het tegen Z komt, door een ander molekuul wordt onderschept en teruggeworpen.
Daar het dan niet tegen den zuiger vliegt, schijnt het een oogenblik dat de druk
hierdoor kleiner zal uitvallen. Bedenkt men evenwel dat het deeltje dat, van boven
naar beneden gaande, P heeft tegengehouden, nu zelf tegen den zuiger is teruggekaatst,
terwijl het anders naar den bodem van het vat zou zijn doorgegaan, dan gevoelt men
wel dat hierdoor de vermindering van druk weer kan worden gecompenseerd.
Onze tweede vereenvoudiging zoeken wij in de gedaante van het vat; wij kiezen
daarvoor een kubus, waarvan de bodem B C het grondvlak en de zuiger Z het
bovenvlak uitmaakt. Eigenlijk vliegt nu elk molekuul volgens eene lijn, zooals P a
b c d, in de ruimte heen en weer, maar wij zullen aannemen - ook dit wordt door
meer aandachtige beschouwing gewettigd - dat de zaak op hetzelfde neerkomt, alsof
een derde gedeelte der molekulen in verticale richting tusschen B C en Z heen en
weer ging, het tweede derde gedeelte zich loodrecht op de zijwanden A B en C D
bewoog, en het laatste derde gedeelte door eene beweging van voren naar achteren
en weer terug den druk tegen voor- en achtervlak had uit te oefenen.
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Wij kennen nu eindelijk aan onzen kubus eene ribbe van een centimeter toe, wat wij
wel mogen doen, daar wij een vat van willekeurige grootte met lucht van de
onderstelde dichtheid kunnen vullen. Wij hebben dan, zooals uit de weging der lucht
gebleken is, in 't geheel 0,001293 gram, en de massa der molekulen, die naar onze
voorstelling voor den druk tegen den zuiger zorgen bedraagt 1/3 daarvan, d.i. 0,000431
gram. Wij zullen kortheidshalve in plaats van deze getallen m en 1/3 m schrijven.
Stelt nu dat de snelheid der molekulen v cM. per sec. bedraagt; dit is onze
onbekende grootheid. Een molekuul moet tusschen twee botsingen tegen den zuiger
een weg van 2 cM. afleggen, nl. 1 cM. naar beneden, en dan weer 1 cM. naar boven;
zoo menigmaal als deze weg in den per seconde afgelegden weg van v cM. begrepen
is, zoo dikwijls zal het deeltje in de seconde tegen den zuiger stooten. Derhalve komt
elk molekuul v/2 maal in de seconde tegen den zuiger.
Nu moet nog nader beschouwd worden wat er bij eene botsing gebeurt, en daarbij
zullen wij ons voorstellen dat de wand werkelijk door elk klein stootje eene snelheid
krijgt; wij zullen uitrekenen hoe zich deze uitwerkingen gedurende eene seconde
opeenhoopen, en dan uit de snelheid die de zuiger in eene tijdseenheid ontvangt
besluiten tot de grootte der kracht die hij ondervindt. Nu hangt natuurlijk de beweging
die aan den zuiger wordt gegeven van zijne massa af; wij zullen, om een bepaald
geval te hebben, aannemen dat die massa duizend maal zoo groot is als de massa van
het derde gedeelte van het in den kubus aanwezige gas, d.w.z., het gedeelte waarmede
wij nu te doen hebben.
De molekulen zullen elk 1/2 v maal tegen den zuiger botsen,
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en dit is voor alle hetzelfde getal, wanneer de snelheden gelijk zijn. Wij kunnen ons
nu voorstellen dat alle deeltjes juist op hetzelfde oogenblik tegen den wand komen;
dan zal dus telkens de geheele massa van 1/3 m gram dat doen.
Bij de botsing moeten wij twee perioden onderscheiden. In de eerste wordt door
de kracht die de zuiger op de deeltjes uitoefent de snelheid vernietigd. Eene kracht
die dit kan doen zou, wanneer zij even lang in de richting der beweging werkte, eene
snelheid v aan de molekulen geven. Verder weten wij dat de kracht waarmede de
molekulen op den zuiger werken juist gelijk en tegengesteld is aan de werking van
dezen op de molekulen. Zoo zien wij dat gedurende het eerste deel der botsing op
den zuiger eene kracht werkt, die aan eene massa 1/3 m eene snelheid v kan geven.
Aan de 1000 maal zoo groote massa van den zuiger geeft zij dus eene duizend maal
kleinere snelheid, d.w.z. eene snelheid 0,001 v.
Gedurende de tweede helft der botsing krijgt elk molekuul eene snelheid v van
den wand af; daaruit volgt door toepassing van hetzelfde beginsel als zoo even dat
ook nu weder aan den zuiger eene snelheid 0,001 v wordt gegeven. Door ééne botsing
krijgt hij dus, alles samengenomen, eene snelheid 0,002 v, en daar er 1/2 v van die
botsingen zijn, wordt de snelheid die het gas in eene seconde aan den zuiger geeft,
in cM. per sec. voorgesteld door het getal
0,002 v × 1/2 v = 0,001 v2.
Dit getal moeten wij nu met het aantal grammen dat de massa van den zuiger bedraagt
vermenigvuldigen om de kracht in dynes te vinden. Daar het aantal grammen 1000
× 1/3 m is, vinden wij voor die kracht
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p = 1000 × 1/3 m × 0,001 v2,
of
p = 1/3 m v2 dynes.
Wij willen nu hierbij opmerken dat dezelfde uitkomst verkregen zou zijn, wanneer
wij de massa van den zuiger 10000 of een millioen maal zoo groot als die van het
derde deel van het gas hadden ondersteld; een der factoren in onze berekening was
dan wat kleiner, maar een andere in dezelfde verhouding grooter geworden.
In het algemeen stelt het gevonden getal den druk op een cM2 (daar dit het
oppervlak van den zuiger is) voor. Maar die druk is 1010000 dynes; dus
1/3 m v2 = 1010000,
en, daar 1/3 m = 0,000431 is,
v2 = 1010000/0,000431 = 2340000000.
De snelheid zelf wordt dus voorgesteld door het getal dat met zich zelf
vermenigvuldigd deze waarde oplevert; dit geeft ons
v = 48000 cM. per sec.
Wij zien hieruit dat wij niet overdrijven, wanneer wij zeggen dat de molekulen snel
heen en weer vliegen.
Bij de formule
p = 1/3 m v2
willen wij nu nog opmerken, dat zij ons niet alleen doet zien hoe bij gelijke dichtheid
van het gas de druk des te grooter is, naarmate de temperatuur stijgt (immers, dan
wordt v grooter), maar ook dat de druk des te meer bedraagt, naarmate een zelfde
ruimtedeel meer gas bevat. Men moet nl. onder m de massa van het gas in een cM3
verstaan.
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Ik heb hier in een diepen kwikbak eene lange van boven gesloten buis geplaatst, op
dezelfde wijze als de buis A B van den barometer (Fig. 30) in het bakje M. Maar
deze buis bevat boven het kwik nog eene hoeveelheid lacht, en dientengevolge staat
het kwik lager dan in de barometerbuis. Het zijn de luchtmolekulen die, onvermoeid
tegen den kwikspiegel stootende, de vloeistof naar beneden houden.
Ik kan nu de buis dieper in den kwikbak drukken; daardoor pers ik natuurlijk de
afgesloten luchthoeveelheid in een kleiner volume samen. Nu zullen dezelfde
luchtmolekulen als zooeven in denzelfden tijd een grooter aantal malen tegen het
kwik stooten; deeltjes b.v. die de geheele lengte der luchtkolom hadden te doorloopen
zullen, nu deze korter is gemaakt, met kleinere tusschenpoozen tegen de vloeistof
komen. Werkelijk ziet gij, wanneer ik de buis naar beneden beweeg, den kwikspiegel
medegaan, zij het dan ook over kleineren afstand. Hoe het nu komt dat, bij het
opheffen der buis, de luchtdruk daarin kleiner wordt en dus het kwik stijgt, behoef
ik niet meer te zeggen.
Terwijl ik de buis op dezelfde hoogte laat staan kan ik het kwik doen dalen door,
zooals ik thans doe, de lucht te verwarmen. De snelle beweging der deeltjes in de
vlam, die het gevolg is van de bij het verbranden van het lichtgas plaats hebbende
scheikundige verbinding, wordt medegedeeld aan de molekulen der buitenste laag
van den glaswand. Dan geleidt het glas de warmte naar binnen, d.w.z. de buitenste
deeltjes deelen hunne sterker geworden molekulaire beweging aan de binnenste
mede. Eindelijk neemt ook de bewegingssnelheid van de luchtmolekulen toe en de
kwikspiegel ondervindt daarvan de gevolgen.
Het denkbeeld van zoo snelle molekulaire beweging als wij zoo even uit de theorie
hebben afgeleid heeft zeker op het eerste gezicht iets vreemds, maar de theorie heeft
alle bedenkingen die men heeft aangevoerd glansrijk overwonnen. Bij het bezwaar
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dat men die beweging niet ziet en niet voelt behoef ik nauwelijks stil te staan. Zij is
onzichtbaar omdat de molekulen elk afzonderlijk niet waarneembaar zijn. En wat
het voelen betreft, ja wij kunnen de molekulaire beweging eigenlijk even goed voelen
als den wind. Ook dezen nemen wij waar door den druk dien hij tegen ons uitoefent
en de twee gevallen zijn dus werkelijk niet zoo geheel verschillend. Er is echter dit
onderscheid dat de molekulen van niet voortstroomende lucht een naar alle zijden
gelijken druk teweegbrengen. Bovendien bestaat in alle vloeistoffen en gassen die
ons lichaam bevat dezelfde druk als in de buitenlucht.
Voor wij verder gaan, willen wij nog opmerken dat in eene stroomende luchtmassa
tweeerlei beweging bestaat, nl. de onzichtbare, naar alle zijden gerichte molekulaire
beweging, en de beweging van het gas in zijn geheel. Men kan het ook zoo uitdrukken
dat, terwijl in een stilstaand gas de molekulen gelijkelijk naar alle kanten gaan, in
een stroomend gas eene bepaalde bewegingsrichting de overhand heeft.
Eene bedenking die ernstig kan schijnen is de volgende. Wanneer de gasmolekulen
zich met snelheden van honderden meters in de seconde bewegen, zouden zij in zeer
korten tijd dit vertrek kunnen doorvliegen; men zou kunnen verwachten dat er dus
eene onophoudelijke zeer snelle vermenging der verschillende luchtlagen zou plaats
hebben. In werkelijkheid bestaat zulk eene vermenging wel, maar gebeurt zij vrij
langzaam. Wanneer de lucht in deze zaal niet door de temperatuurverschillen in te
sterke circulatie wordt gebracht, kan het vrij lang duren, eer men aan de eene zijde
een aan zijn reuk kenbaar gas waarneemt, dat aan den anderen kant wordt ontwikkeld.
Hoe is dat te rijmen met eene snelle molekulaire beweging, en hoe is het te begrijpen
dat een zwaar gas, zooals het koolzuur, merkbaren tijd in een open glas kan blijven
staan of nabij den bodem eener grot kan opgehoopt blijven, terwijl de
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molekulen snelheden hebben, waarmede zij, tegen de zwaartekracht in, duizenden
meters zouden kunnen opstijgen?
De theorie weerlegt deze bedenkingen door de onderlinge botsingen der deeltjes
te hulp te roepen. Gij moet U de zaak zoo voorstellen dat in alle gewone gevallen
een molekuul wel eene groote snelheid heeft, maar daarmede niet ver komt. Telkens
en telkens weer stoot het tegen een ander molekuul aan, en doorloopt eene zigzaglijn
met zeer korte zijden. Wanneer het in het geheel een kilometer heeft afgelegd, is het
misschien nog geen millimeter van het punt van uitgang verwijderd.
Men is er in geslaagd ook deze ingewikkelde bewegingsverschijnselen wiskundig
te behandelen, en heeft aldus, juist uit de snelheid waarmede twee gassen zich
vermengen, de lengte van den weg kunnen afleiden, dien een molekuul tusschen
twee botsingen doorloopt.
Bij lucht van de temperatuur en de dichtheid die hier in dit vertrek zijn bedraagt
de lengte van dien weg gemiddeld 0,00001 cM. Dat er hier slechts van bepaling van
eene gemiddelde lengte sprake kan zijn, is duidelijk. De bewegingen der tallooze
molekulen zijn zeer onregelmatig, en het een zal allicht, wat het doordringen te
midden zijner buren betreft, onder gunstiger omstandigheden verkeeren dan het
ander; het zal langer ongestoord kunnen voortgaan. Trouwens, met zulke gemiddelden
hebben wij in de theorie der gassen altijd te rekenen; ook het getal dat wij voor de
snelheid hebben gevonden moet gij niet zoo opvatten, dat nu alle molekulen juist die
snelheid zouden hebben. Zoodra twee deeltjes tegen elkander vliegen, en als
veerkrachtige bollen teruggekaatst worden, zal meestal een verschil in snelheid
ontstaan, al was dat er eerst nog niet, en het is zeer goed mogelijk dat sommige onder
de deeltjes door eene opeenvolging van gunstige ontmoetingen eene snelheid hebben
gekregen, die het dubbel of zelfs het tienvoud is van het gemiddelde dat wij berekend
hebben. Maar natuurlijk is het maar
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een klein gedeelte van het geheel, dat zoo bevoorrecht is.
Wanneer ik U nu nog zeg dat men, op grond van verschijnselen die ik hier moet
laten rusten, naar eene redelijk nauwkeurige schatting, het aantal molekulen in een
mM3 van de ons omringende lucht kan voorstellen door een getal van 17 cijfers, dan
hebt gij een vrij goed beeld van de werkelijkheid verkregen. Gij ziet nu ook dat wij,
wanneer wij b.v. de voortplanting van het geluid met zijne verdichtingen en
verdunningen beschouwen, zeer goed de hoeveelheid lucht die in een dergelijken
mM3 aanwezig is in het oog kunnen vatten, en de trillingen die zij uitvoert, evenals
de dichtheidsveranderingen die zij ondergaat van oogenblik tot oogenblik kunnen
volgen. Wij behoeven niet te vreezen dat die kleine hoeveelheid, waarop wij onze
aandacht vestigen, ons onder de handen ontsnapt, en in een oogwenk naar wijd en
zijd verstrooid is. Er dringen wel deeltjes van buiten in door, maar, zooals ons bleek,
slechts over een afstand van 0,00001 cM.; de meeste dier deeltjes worden dan weder
teruggekaatst. Eveneens zullen ook verreweg de meeste die uit den kubieken
millimeter trachten te ontsnappen daarin niet slagen, maar weldra teruggeworpen
worden. Gedurende geruimen tijd blijven dus, juist tengevolge van de onderlinge
botsingen, de deeltjes bij elkander, en behoudt de kleine hoeveelheid lucht hare
individualiteit. Zij neemt van buiten zoo goed als geene nieuwe bestanddeelen in
zich op, zij kan, terwijl hare deeltjes snel heen en weer vliegen zich bovendien in
haar geheel een weinig heen en weer bewegen, en daarbij, nu eens meer dan eens
minder door het bombardement van de deeltjes uit hare omgeving samengedrukt,
van dichtheid veranderen.
Op dergelijke nog uit onnoemelijk vele molekulen bestaande kleine luchtmassa's,
en niet op de afzonderlijke molekulen, hadden wij het oog, toen wij over de
voortplanting van het geluid handelden.
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Ik zal U nu met een drietal verschijnselen bekend maken, die bijzonder geschikt zijn
om U nog nader van de juistheid der theorie die ik U heb voorgedragen te overtuigen.
Om het eerste op te helderen heb ik hier naast elkander een grooten en een kleinen
ivoren bal, aan draden opgehangen; de bedoeling is dat de kleine een gasmolekuul
en de groote een zuiger waartegen dat botst zal voorstellen. Houd ik den grooten
kogel vast, dan keert de kleine, als hij er met zekere snelheid tegen valt, met diezelfde
snelheid terug, en dat is ook nog nagenoeg het geval wanneer de groote kogel, zonder
nu juist vastgehouden te worden, eerst stil hangt. De zaak wordt anders wanneer op
het oogenblik der botsing de groote bol eene zekere snelheid heeft, waarmede hij
den anderen te gemoet komt; gij ziet hoe deze dan tot grootere hoogte terugspringt
dan waarvan ik hem liet vallen. Wijkt daarentegen vóór de botsing de groote bol
terug, dan zal de snelheid van den kleinen na den stoot kleiner zijn dan daarvoor.
Wij passen een en ander op den vroeger beschouwden met een gas gevulden en
door een zuiger afgesloten cilinder toe. Stelt, ik drijf den zuiger naar binnen. Elk
molekuul dat er tegen stoot keert dan met iets grootere snelheid terug, en het kan
niet missen, of de gemiddelde snelheid der gasdeeltjes moet daardoor toenemen.
Immers, wanneer een zeker aantal molekulen meerdere beweging verkregen hebben,
gaat die bij de onderlinge botsingen niet verloren; zij wordt daarbij alleen over het
geheele aantal verdeeld.
Eene grootere snelheid der molekulaire beweging beteekent echter een hoogeren
warmtegraad; wij voorspellen dus eene stijging der temperatuur bij samendrukking
van het gas. Eene redeneering van denzelfden aard leert ons dat eene uitzetting van
het gas van eene afkoeling vergezeld moet gaan.
Deze temperatuurveranderingen zijn inderdaad sedert lang bekend, en kunnen
gemakkelijk worden waargenomen, als wij
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maar zorgen dat in het eene geval de meerdere molekulaire beweging niet voor een
te groot deel aan de wanden van het vat en aan de verdere omringende voorwerpen
wordt medegedeeld, en dat in het andere geval niet door aanvoer van molekulaire
beweging van buiten de vermindering wordt vergoed. Het eenvoudigste middel om
ons daarvoor te vrijwaren is, dat wij de volumeveranderingen snel doen plaats hebben;
dan is er geen tijd voor eene merkbare wisseling van warmte met de wanden. Dat de
bewegelijke wand juist een zuiger in een cilinder is, is niet noodig. Als ik het kwik
in de buis die ons straks gediend heeft snel liet dalen, zou evengoed de temperatuur
van de lucht daarboven verlaagd worden. Evenmin blijven deze verschijnselen uit,
wanneer ergens in eene uitgestrekte luchtmassa eene plaatselijke verdichting of
verdunning ontstaat.
Wij hebben reeds besproken hoe, dank zij den korten weg tusschen twee botsingen,
de eene luchtmassa de molekulen eener daar naast liggende kan terugkaatsen, en dus
dezelfde rol kan spelen als de zuiger in onzen cilinder. Het volume van een gedeelte
eener luchtmassa kan nu alleen kleiner worden als de naburige luchtlagen naar
elkander toeschuiven, en dan zullen de molekulen van dat gedeelte bij de terugkaatsing
door die lagen grootere snelheid krijgen.
De temperatuurverhooging bij samendrukking kan men vertoonen met de
zoogenaamde ‘vuurpomp’, eene stevige glazen buis, aan het eene einde gesloten, en
waarin een zuiger plotseling naar binnen wordt geduwd. Men neemt de verwarming
waar door de ontbranding van eenigen zwavelkoolstofdamp dien men in de lucht
gebracht heeft.
Om den tegenhanger van dit verschijnsel te laten zien, heb ik deze glazen klok
met vochtige lucht gevuld; men merkt nu, zoodra ik de klok met eene met verdunde
lucht gevulde ruimte in gemeenschap stel, een nevel op, en deze is het bewijs voor
de afkoeling. Men kan dit alles alweder berekenen en
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vindt dan b.v. dat, wanneer lucht van 15o C. plotseling tot het vijfde deel van het
oorspronkelijke volume wordt samengeperst, de temperatuur tot 280o C. stijgt. Geen
wonder, dat een verschijnsel dat in zoodanige mate plaats heeft, in de praktijk en in
de natuur eene belangrijke rol kan spelen. Wij moeten er b.v. rekening mede houden,
wanneer wij de temperatuurverdeeling in den dampkring willen beschouwen. In
dezen is voortdurend eene sterker of zwakker luchtstrooming, niet alleen in
horizontale, maar ook hier en daar in stijgende of dalende richting. Wilde men nu
daaruit afleiden dat de temperatuur wel, evenals in eene watermassa die
dooreengeroerd wordt, overal dezelfde zal worden, dan zou men zich zeer vergissen.
Eene opstijgende luchtmassa komt onder lageren druk; zij zet zich dus uit en moet
afkoelen, terwijl eene dalende hoeveelheid wordt samengeperst en bij gevolg
verwarmd. Wanneer echter het dooreenroeren zoo gebeurt, dat de stof niet kan
neerdalen zonder warmer en niet kan opstijgen zonder kouder te worden, moet het
resultaat zijn dat de temperatuur, wel verre van overal gelijk te zijn, juist in eene
bepaalde mate van beneden naar boven daalt. Het bekende verschil in temperatuur
tusschen de verschillende lagen van den dampkring is werkelijk ten naaste bij zoo
groot als aan deze beschouwing beantwoordt.
Ons tweede verschijnsel is de zoogenaamde inwendige wrijving van een gas. Wij
weten dat een houten blok dat ik over de tafel voortschuif, daarvan eene
wrijvingskracht ondervindt, die zich tegen de beweging verzet, en dat het zelf de
tafel met gelijke kracht tracht mede te sleepen. Iets dergelijks heeft plaats telkens
wanneer twee lagen van eene vloeistof of een gas zich evenwijdig aan het vlak dat
hen scheidt met ongelijke snelheid bewegen. Er is dan eene werking tusschen beide,
die er toe strekt, het snelheidsverschil te vereffenen, d.w.z., de beweging der snelst
gaande laag te vertragen, en die der langzaamst voortgaande te versnellen.
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Bij gasvormige lichamen verklaren wij dat op eene zeer eigenaardige wijze.
Wij behoeven nl. in het geheel niet eene werkelijke kracht tusschen de twee deelen
van het gas te onderstellen, maar kunnen volstaan met de molekulaire beweging in
aanmerking te nemen. Er heeft eene voortdurende uitwisseling van

Fig. 32.

deeltjes door het vlak A B (Fig. 32) heen plaats, en in de laag Q zullen dus molekulen
die in de kleine snelheid dier laag deelden vervangen worden door andere, die, uit P
komende, eene grootere snelheid naar rechts hebben. Natuurlijk zal daarbij de snelheid
die Q in zijn geheel naar rechts vertoont, en die wij rechtstreeks waarnemen, moeten
toenemen. Wat er plaats heeft, kunnen wij in 't kort beschrijven als eene vermenging
der lagen van ongelijke snelheid, en al gaat deze om de straks vermelde reden tamelijk
langzaam, bij berekening blijkt zij toch voldoende te zijn om van de waarnemingen
rekenschap te geven.
Die waarnemingen kunnen op velerlei wijze gedaan worden; ik wil alleen
vermelden dat door de inwendige wrijving der lucht eene uit een vaste stof bestaande
plaat, die in haar eigen vlak wordt voortgeschoven, eene andere, in evenwijdigen
stand maar op zekeren afstand opgestelde kan medesleepen. De plaat neemt nl. eerst
de lucht in hare onmiddellijke nabijheid mede; deze laag draagt dan, door de
uitwisseling van molekulen, de beweging op eene volgende over, deze op eene derde,
en zoo vervolgens, tot ten slotte de tweede plaat door de lucht daarnaast wordt
medegevoerd.
Ik kan het verschijnsel laten zien met behulp van twee horizontale ronde
micaplaatjes, die op dezelfde wijze als kompasnaalden op stiften hangen, en in hun
eigen vlak kunnen draaien. Zij bevinden zich hier onder deze glazen klok, met de
middelpunten boven elkander, en ik kan met behulp van een mag-
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neet het onderste schijfje, waaraan een paar gemagnetiseerde stalen naalden bevestigd
zijn, ronddraaien. De bovenste wordt dan medegevoerd, zooals men aan het beeld
op het scherm kan zien.
De vraag is nu, wat hieraan zal veranderen wanneer de lucht onder de klok verdund
wordt, welken invloed dit dus op de inwendige wrijving heeft. Natuurlijk wordt het
aantal deeltjes, die in een bepaalden tijd door een vlak zooals A B in Fig. 32 heen
gaan, daarbij kleiner, wat er toe leiden zou, de overbrenging van beweging te
verminderen. Doch daar staat iets anders tegenover. Bij de proef met onze schijven
verandert natuurlijk de snelheid der horizontale luchtlagen geleidelijk van beneden
naar boven, en zoo iets kunnen wij ons ook in Fig. 32 denken. Het overbrengen van
beweging door het vlak heen zal nu klaarblijkelijk niet alleen van het aantal deeltjes
afhangen, die daaraan mededoen; het komt er ook op aan, uit welke lagen boven en
beneden A B deze afkomstig zijn. Naarmate b.v. de naar beneden gaande molekulen
uit eene hooger boven A B liggende laag komen, zullen zij meer naar de rechterzijde
gerichte beweging naar beneden overbrengen.
De deeltjes hebben nu gedeeld in de stroomende beweging van de laag waar zij
hunne laatste botsing ondergaan hebben, en deze laag ligt gemiddeld des te verder
van A B, naarmate het gas meer verdund is; dan heeft een molekuul natuurlijk meer
kans om ver te midden der andere door te dringen. Deze tweede invloed der
verdunning weegt nu, zooals eene grondige berekening leert, juist tegen de
vermindering van het aantal door het vlak gaande deeltjes op, en de inwendige
wrijving blijft dezelfde, al verkleint men ook de dichtheid. Die is thans, met behulp
der luchtpomp, tot ongeveer een vijfde van het oorspronkelijke bedrag verminderd,
en toch kan ik de eene schijf nog even goed door de andere laten medesleepen1).

1) Bij voortgaande verdunning komt men eindelijk zoo ver dat molekulen ongestoord van de
eene schijf naar de andere gaan, en als dan de dichtheid nog verder afneemt, zal het
medesleepen van de eene schijf door de andere verminderen.
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Ik heb hierbij stilgestaan, omdat deze onafhankelijkheid der inwendige wrijving van
de dichtheid, voor zoover ik zie, op geene andere wijze dan met behulp der
molekulaire bewegingen verklaard kan worden. Zij is ook opmerkenswaardig als
iets dat uit de theorie voorspeld is, nog voor men het had waargenomen.
Het derde verschijnsel kan ik U niet laten zien, daar het eerst bij fijne
onderzoekingen over de spectraallijnen van lichtgevende gassen is te voorschijn
gekomen. Zulk eene lijn heeft altijd eene zekere breedte, die ten deele aan de wijdte
der spleet en aan zekere onvolkomenheden van den spectroscoop moet worden
geweten, ten deele ook aan de lichtbron eigen is; vergrooting van de dichtheid van
het lichtgevende gas maakt b.v. om redenen die hier achterwege moeten blijven de
lijnen breeder. MICHELSON heeft nu met behulp van eene vernuftige indirecte methode,
op de bestudeering van interferentieverschijnselen berustende, weten te onderzoeken,
in hoeverre de verbreeding der lijnen op rekening der verschillende oorzaken kan
worden gesteld. Het bleek hem toen dat een zeer verdund gas, waarvan het spectrum
met een volkomen instrument onderzocht wordt, nog altijd lijnen van eene zekere
zeer geringe breedte zou geven, en dit verklaart hij uit de beweging der molekulen.
Zulk een deeltje straalt wegens zijne trillingen licht uit, en vliegt, terwijl het dat doet,
voort. Dit laatste doen de deeltjes in alle richtingen; sommige zullen dus naar den
waarnemer toe, en andere van hem af gaan. En als wij nu de beschouwing toepassen,
waarmede wij de vorige week eindigden, zien wij in dat, terwijl de deeltjes die bij
hunne beweging niet naar ons toe of van ons af gaan, de lijnen op hunne ware plaats
geven, de strepen die door andere worden voortgebracht een weinig naar rechts of
links verschoven zijn; daar nu die verschuiving, wegens het verschil
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der snelheden, allerlei grootte kan hebben, moet het resultaat eene streep zijn van
zekere breedte. Het bedrag daarvan vond MICHELSON in overeenstemming met wat
wij van de snelheid der molekulen weten, en het komt mij dan ook voor dat aan zijne
verklaring redelijkerwijze niet kan worden getwijfeld.
Vergis ik mij hierin niet, dan heeft MICHELSON ons voor de beweging der
gasmolekulen een rechtstreeksch bewijs geleverd, dat, merkwaardig genoeg, van
denzelfden aard is als het bewijs dat de sterrespectra ons van de beweging der
hemellichamen geven.
Wat wij nu besproken hebben is uit den aard der zaak slechts een zeer klein gedeelte
der molekulaire theorieën. Liet de tijd het toe, dan zou ik gaarne Uwe aandacht
gevraagd hebben voor het verschil der snelheden in het eene en het andere gas en
voor den vaak ingewikkelden bouw der molekulen, die bijna altijd uit een grooter
of kleiner aantal atomen, de kleinste deeltjes der scheikundige grondstoffen, zijn
samengesteld. Ik had U dan duidelijk kunnen maken, hoe een molekuul, terwijl het
in zijn geheel voortvliegt, eene inwendige beweging der samenstellende atomen ten
opzichte van elkander kan hebben, als ware het een planetenstelsel in het klein,
trouwens zonder één centraal lichaam dat met de zon zou kunnen worden vergeleken.
Wij moeten dit alles echter laten rusten, en werpen ook slechts van verre een blik op
den inwendigen toestand der vloeistoffen, het gebied waar Prof. VAN DER WAALS
de natuurkundigen onzer dagen den weg heeft gewezen. Ik zal er alleen van zeggen
dat hier de aantrekking die de molekulen op zeer kleine afstanden van elkander
ondervinden in hooge mate op den voorgrond treedt. Zij is het, die de deeltjes, ondanks
de beweging die zij nog altijd hebben, bij elkander houdt, in eene ruimte die niet
meer, zooals bij de gassen, veel grooter is dan het gezamenlijk volume der molekulen
zelve;

H.A. Lorentz, Zichtbare en onzichtbare bewegingen

122
de tusschenruimten zijn du vergelijkbaar met de afmetingen.
Met vaste lichamen eindelijk is het wederom geheel anders gesteld. Wij dienen
ons ook hier de deeltjes nog wel voor te stellen als geheel van elkander gescheiden,
maar de molekulaire krachten zijn hechte banden geworden; aantrekkingen en allicht
ook afstootingen wijzen elk deeltje een bepaalden evenwichtsstand aan, om welken
het bij verhitting al sterker en sterker heen- en weertrilt, en waaruit wij het door
uitwendige krachten die 't lichaam vervormen een weinig verplaatsen. Misschien
blijken eenmaal alle molekulaire werkingen wel het gevolg te zijn van den toestand
van den aether in de kleine tusschenruimten; als dat zoo is, wordt een over eene brug
rijdende spoortrein bij slot van rekening gedragen door spanningen in den aether,
waardoor de deeltjes van het ijzer, als liepen er veerkrachtige banden tusschen, aan
elkander zijn gehecht.
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VI. Electrische verschijnselen.
Men zou van de denkbeelden der tegenwoordige natuurkunde en van het werk en
het streven der physici een zeer onvolkomen voorstelling krijgen, als de electrische
verschijnselen geheel met stilzwijgen werden voorbijgegaan. Ik heb daarom gemeend,
U dezen avond tot eene beschouwing daarvan te moeten uitnoodigen, ofschoon ik
mij daarbij, meer nog dan bij de vorige onderwerpen, van de moeilijkheid bewust
ben, die in de uitgebreidheid der stof gelegen is. Gelukkig, dat ik mij kan laten leiden
door eene theorie, die in hare hoofdtrekken gemakkelijk door een ieder kan worden
verstaan, en die het ons mogelijk zal maken, veel in een kort bestek samen te vatten.
Ik mag wel als bekend onderstellen dat er twee aan elkander tegengestelde
electrische toestanden bestaan, die wij als den positief en den negatief electrischen
onderscheiden. Ik herinnerde U reeds vroeger aan het feit dat twee stukken glas, die
beide met eene zijden lap zijn gewreven, de eigenschap hebben gekregen, elkander
af te stooten, en dat eene dergelijke staaf door een pijp lak, die wij met een kattevel
gewreven hebben, wordt aangetrokken. Twee staven lak, op de laatstgenoemde wijze
behandeld, blijken elkaâr af te stooten, en wij kunnen dit alles op eenvoudige wijze
uitdrukken, wanneer wij het gewreven glas positief en het gewreven lak negatief
electrisch noemen. Wij komen dan tot dezen regel dat twee
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positief geelectriseerde of, zooals men veelal zegt, twee positief geladen voorwerpen
elkaâr afstooten, dat twee negatief electrische lichamen dat eveneens doen, maar dat
een positief en een negatief geladen lichaam elkander aantrekken. Of, nog korter,
twee gelijknamig geelectriseerde voorwerpen stooten elkander af, twee ongelijknamig
of tegengesteld geelectriseerde trekken elkander aan. Een regel, die niet tot het glas
en het lak beperkt is. Wij kunnen tal van andere lichamen in den elèctrischen toestand
brengen, en vinden dan dat zij altijd dezelfde werkingen als het glas, of dezelfde
werkingen als het lak uitoefenen; een derde geval komt niet voor. Noemen wij dus
elk lichaam dat dezelfde eigenschappen vertoont als het gewreven glas positief, en
elk dat evenzoo werkt als het lak negatief, dan geldt de regel in het algemeen.
Wat nu bij proeven met allerlei lichamen ons bijzonder treft is dit, dat wanneer
bij wrijving van twee voorwerpen met elkander, het eene eene electrische lading
verkrijgt, dat met het andere eveneens het geval is, en dat de twee ladingen steeds
tegengesteld aan elkander zijn. Dit heeft tot het denkbeeld geleid dat de positieve en
de negatieve ladingen op eene of andere wijze reeds vooraf in de lichamen bestonden,
maar toen elkander neutraliseerden, en dat zij bij de wrijving van elkander zijn
gescheiden. En zoo is men gekomen tot de theorie die ons nu als leiddraad zal dienen.
Wij zullen ons niet uitlaten over het eigenlijke wezen eener electrische lading,
maar ons voorstellen dat er in alle materie uiterst kleine deeltjes aanwezig zijn,
waarvan de eene helft eene onveranderlijke positieve en de andere helft eene
voortdurende negatieve lading heeft. Wij verbeelden ons dus dat, wanneer wij deze
deeltjes afzonderlijk konden hanteeren, wij daarbij, zeer in het klein, dezelfde
verschijnselen zouden waarnemen als bij onze staven van glas en lak. ‘Zeer in het
klein’ mag ik er wel bijvoegen; wij zullen ons maar aanstonds denken dat dit
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nu de allerkleinste deeltjes zijn, waarmede wij ooit in de natuurwetenschap te doen
hebben, dat de atomen het nog in grootte van hen winnen, iets waarvoor wij straks
nog wel een grond zullen leeren kennen. In afwachting daarvan geven wij aan onze
positief en negatief geladen lichaampjes een naam, en wel dien van electronen, en
kennen hun eene zoo algemeene verspreiding toe, dat geen deeltje der weegbare stof
er vrij van is, maar dat elk lichaam ze in onnoemelijken getale bevat, wel te verstaan
zoo, dat in ieder voorwerp waarvan wij geene electrische werkingen zien uitgaan
positieve en negatieve electronen in gelijke mate aanwezig zijn. Alleen den aether
zullen wij niet met electronen bevolken; dit is het medium, dat voor alle werkingen
tusschen de geladen deeltjes te zorgen heeft, maar zelf als van anderen aard moet
gedacht worden.
Met deze denkbeelden toegerust nemen wij eenige proeven. Een zeer eenvoudig
instrument, de goudbladelectroscoop

Fig. 33.

zal ons daarbij dienen. Door den stop eener glazen flesch (Fig. 33) is eene metalen
staaf C D gestoken, die aan het boveneinde van een knop B voorzien is, en aan het
benedeneinde twee zeer dunne goudblaadjes P en Q draagt. Eerst hangen deze
verticaal naar beneden, maar zij zullen elkander afstooten, zoodra zij beide electrische
ladingen van hetzelfde teeken verkregen hebben; de uitwijking der blaadjes, die wij
in een beeld van het instrument op den muur zien, is ons het bewijs voor den
electrischen toestand.
Ik begin nu met den metalen knop met deze glazen staaf te wrijven, en gij ziet
eene uitwijking ontstaan. De lading die wij hier in het instrument hebben opgewekt
is eene negatieve; de stang met den knop en de goudblaadjes heeft dus eene overmaat
van negatieve electronen gekregen, hetzij doordat deze uit de glazen staaf op het
metaal zijn overgegaan, of wel doordat
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de positieve electronen, waardoor eerst hunne werking geneutraliseerd werd, zich
naar die staaf hebben begeven; misschien ook wel door beide oorzaken tegelijk. Dit
kunnen wij natuurlijk niet uit de proef afleiden.
Wat wij er echter wel uit leeren is dit, dat de lading die in den bol B is opgewekt,
zich over de stang naar de goudblaadjes toe verspreidt. Daartoe zijn twee dingen
noodig; vooreerst moeten de electronen zich vrij door het metaal kunnen verplaatsen,
en ten tweede moet er eene kracht zijn, die hen voor een deel uit B naar D en de
goudblaadjes drijft. Het eerste drukken wij uit door te zeggen dat het metaal een
geleider van de electriciteit is. Wat de kracht betreft, het ligt voor de hand, die in de
onderlinge afstooting der negatieve electronen, die eerst in den knop in overmaat
aanwezig zijn, te zoeken. Het is begrijpelijk dat zij zich zoo ver mogelijk van elkander
zullen trachten te verwijderen, en dat dus een gedeelte in den knop zal blijven, maar
een ander deel de goudblaadjes zal opzoeken en deze zal doen uiteenwijken. Eene
eenigszins andere opvatting zullen wij straks leeren kennen.
Zagen wij hier de geleiding eener electrische lading slechts over een korten weg
plaats hebben, wij kunnen ook met veel grootere afstanden werken. Ik verbind thans
den knop door een metaaldraad met dit voorwerp van messing, dat op een glazen
voet is bevestigd, en krijg dezelfde uitwerking als zooeven, wanneer ik, in plaats van
den knop van het instrument, dat voorwerp met het glas wrijf of met een kattevel
sla. En ik had bij deze proef, als de ruimte het maar toeliet, den metaaldraad veel
langer kunnen nemen. Steeds verbreidt zich eene lading zoo ver als de geleiders die
zij bereiken kan dit maar toelaten.
Zeer ver kan zij zich verspreiden, wanneer ik den electroscoop door een geleidenden
weg in verband met de aarde breng. Mijn lichaam levert een dergelijken weg op, en
ik behoef daarom
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den knop maar met den vinger aan te raken, om de lading in een oogwenk te zien
verdwijnen; de overmaat van negatieve electronen heeft zich nu ver over den vloer
en den bodem verdeeld, en wat er nog van op de goudblaadjes mocht achtergebleven
zijn, is volkomen onmerkbaar. Deze neiging van eene lading om het voorwerp waarop
zij zich bevindt te verlaten in aanmerking nemende, besluiten wij uit het feit dat de
electroscoop eene lading kan verkrijgen en behouden, dat het glas der flesch de
electriciteit niet geleiden kan. Wij vatten dit zoo op, dat het wel is waar electronen
bevat, maar dat deze niet, zooals in de metalen, vrij bewegelijk zijn.
Wij begrijpen nu ook hoe het mogelijk is dat ik eene glazen staaf electriseer, terwijl
ik haar in de hand houd; de positieve electronen die er dan na de wrijving, op eenigen
afstand van de hand, in overmaat op aanwezig zijn, stooten elkander wel af, maar
kunnen niet naar de aarde, daar het glas hun den weg naar de hand verbiedt.
Dat nu werkelijk het glas geladen wordt, willen wij met den electroscoop aantoonen.
Wij maken dus het plan, de gewreven staaf met den knop in aanraking te brengen,
in de hoop dat dan wel de electronen die op het glas in de onmiddellijke nabijheid
van het punt van aanraking zijn, naar de goudblaadjes zullen gaan. Maar, wanneer
wij op niets anders voorbereid zijn, wordt onze verwachting overtroffen. Gij ziet hoe
reeds vóór dat de staaf den knop aanraakt, de goudblaadjes uiteen gaan staan; zij
vallen weer samen als ik de staaf verwijder en beantwoorden door eene heen en
weergaande beweging aan de rijzing en daling die ik nu bij beurte aan het glas geef.
Een merkwaardig verschijnsel, dat, wat de oorzaak betreft, eenvoudig genoeg is. Gij
hadt het gemakkelijk kunnen voorspellen. Wanneer het waar is dat het metalen deel
van den electroscoop reeds in zijn gewonen toestand de tweeërlei electronen bevat,
en dat deze vrij bewegelijk zijn, dan moet wel de geelectriseerde staaf

H.A. Lorentz, Zichtbare en onzichtbare bewegingen

128
glas, boven den knop gehouden, eene scheiding teweegbrengen. Door hare positieve
electronen moeten negatieve deeltjes naar den knop worden getrokken, terwijl
positieve naar de goudblaadjes gedreven worden. Vandaar de afstooting der blaadjes.
Zoodra het metaal van den electroscoop op deze wijze geladen is, wordt het
bovenste deel ervan, ten gevolge van zijn voorraad aan negatieve electronen, door
het glas aangetrokken, en het benedenste deel afgestooten. Daar echter de eerste
werking - wegens den kleinen afstand - de overhand heeft, ondervindt de metaalmassa,
alles samengenomen, eene kracht naar het glas toe. Naar dezelfde zijde zou zij, zooals
gemakkelijk is in te zien, door eene boven den knop gehouden gewreven staaf lak
worden getrokken. Dit is de verklaring van de aantrekking die elk geelectriseerd
lichaam, positief of negatief, op een lichaam dat aanvankelijk geene lading heeft
uitoefent.
Wij zullen ook nog nagaan wat er gebeurt, wanneer wij eerst den electroscoop
laden, en dan een geelectriseerd voorwerp boven den knop houden. Stelt, de lading
van het instrument is negatief. Dan zal een positief geladen lichaam de negatieve
electronen naar den knop trekken; de lading en de uitwijking der goudblaadjes zal
verkleind worden. Een negatief voorwerp zal natuurlijk de tegengestelde uitwerking
hebben. Wij zien een en ander thans bevestigd.
Zoo zou ik U nog menig ander merkwaardig verschijnsel kunnen laten zien, maar
ik zal mij er toe bepalen, U nog een paar voorbeelden te geven van opwekking van
den electrischen toestand. Ik sla dit bladtin of dit stuk hout met een kattevel, ik strijk
met deze veer over een stuk aardewerk heen, of wrijf dat met eene caoutchoucbuis,
en wij krijgen altijd electrische ladingen, die wij met den electroscoop kunnen
aantoonen. Had ik een gevoeliger instrument gebezigd, zooals er werkelijk bestaan,
dan zou ik U nog beter den indruk hebben kunnen geven, dat in tallooze gevallen
kleine electrische ladingen ont-
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staan, dat nooit twee lichamen langs elkander kunnen wrijven, zonder dat de positieve
electronen iets meer naar het een, en de negatieve electronen iets meer naar het andere
gedreven worden.
Vestigen wij nu onze aandacht op electronen die in beweging verkeeren. Zoo iets
troffen wij reeds een paar keer aan. Wanneer wij b.v. in een verwijderd voorwerp,
dat door een metaaldraad met den electroscoop verbonden is, eene positieve electrische
lading opwekken, krijgt de electroscoop daar wat van mee. Wie nu eenmaal met
electronen werkt, voor dien is er ook geen twijfel meer, dat men hier met eene
beweging dezer deeltjes door den metaaldraad heen te doen heeft. Dit is het
verschijnsel dat men een electrischen stroom noemt, en dat ons, ik behoef U er
nauwelijks aan te herinneren, de grootste diensten bewijst. Hier was het zwak en had
slechts een vluchtig bestaan, maar wij kunnen door geschikte middelen de intensiteit
zeer verhoogen. Soms drijven wij plotseling de electronen door een geleider heen
voort; zulke kortstondige stroomen zijn het, die de zoogenaamde inductietoestellen
ons geven, en waarvan wij onlangs gebruik maakten om elektrische vonkjes voort
te brengen. In andere gevallen hebben wij met een gestadigen electrischen stroom
te doen, die langen tijd op dezelfde wijze doorgaat. Wij kunnen dien vergelijken met
eene voortdurende beweging van het water in de buizen eener waterleiding, of nog
beter met een voortgang van het water door eene staaf heen, die uit eene poreuze
zelfstandigheid bestaat.
Evenals daar de vloeistof haar weg zoekt door al de kleine tusschenruimten heen,
zien wij in onze verbeelding de electronen tusschen en ook wel door de molekulen
van een koperdraad heen voortgaan. De electrische stroom is intusschen ingewikkelder
dan de vloeistofbeweging, omdat wij met twee soorten van electronen te doen hebben.
Wij kunnen ons denken dat
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van het straks vermelde voorwerp, wanneer daaraan eene positieve lading gegeven
wordt, de positieve electronen door den geleiddraad heen naar den electroscoop gaan,
afgestooten als zij worden door de positieve lading van het voorwerp. Maar door
deze lading zullen natuurlijk de negatieve deeltjes uit den electroscoop worden
weggetrokken; deze stellen zich dus in omgekeerde richting als de positieve in
beweging, en ook dit zou op zich zelf reeds voldoende zijn om eene lading van den
electroscoop teweeg te brengen; immers, wanneer negatieve electronen dit instrument
verlaten, moet er noodzakelijk eene overmaat van positieve achterblijven.
In werkelijkheid zullen wel de positieve electronen naar den eenen kant en de
negatieve gelijktijdig naar den anderen kant gaan, en wij doen het best ons voor te
stellen dat in den regel een electrische stroom zulk eene dubbele strooming is; als
de deeltjes maar klein genoeg zijn, zullen zij elkaar in hun voortgang niet of niet al
te zeer belemmeren. In hoeverre nu de electronen der eene en der andere soort aan
de beweging deelnemen, valt buiten het bestek onzer vluchtige beschouwingen. Hoe
dit zij, wij zullen den aard van het verschijnsel in een metaaldraad genoegzaam
kunnen bepalen, door de richting aan te geven, waarin zich de positieve deeltjes
bewegen. Deze noemen wij, naar het gewone spraakgebruik, de richting van den
electrischen stroom. Wat de zoogenaamde sterkte van den stroom betreft, deze zal
des te grooter zijn, naarmate, in een bepaalden tijd, meer positieve electronen naar
den eenen en meer negatieve naar den anderen kant gaan.
Wij willen hier nog eene opmerking bijvoegen. Wanneer eene buis reeds geheel
vol water is, en wij laten daarin aan het eene einde, door het openen eener kraan, wat
water uit een vergaarbak toe, dan vloeit er onmiddellijk, of althans na zeer korten
tijd, water uit het andere einde. Dat is echter niet hetzelfde water dat uit den
vergaarbak gekomen is, maar de vloei-
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stof die reeds nabij het open einde der buis was. Zoo behoeven het ook, als eene
electrische lading door een metaaldraad van een verwijderd voorwerp naar den
electroscoop wordt overgebracht, volstrekt niet de eerst in dat voorwerp aanwezige
electronen te zijn, die in den electroscoop komen; deze kan geladen worden door
deeltjes uit den verbindingsdraad in de onmiddellijke nabijheid, welke deeltjes door
het geladen voorwerp naar den electroscoop toe worden afgestooten. In het algemeen
zal, terwijl de electronen elk op zich zelf misschien slechts over een zeer kleinen
afstand verder gaan, de bewegingstoestand - aan meer en meer verwijderde deeltjes
medegedeeld - zich over een aanmerkelijken afstand kunnen uitbreiden. De snelheid
b.v. der electrische telegraphie berust hierop, dat deze voortplanting in korten tijd
over een grooten afstand plaats heeft, maar bewijst ons volstrekt niet dat de electronen
groote snelheden hebben. Waarschijnlijk is hunne beweging eer langzaam te noemen
en kruipen zij tusschen de molekulen van het metaal door.
Wij moeten eindelijk nog opmerken dat, naar al wat wij weten, het aantal der
positieve en negatieve electronen, die aldus binnen een metaaldraad aan de strooming
deelnemen, onvergelijkelijk veel grooter is dan het aantal der eene of der andere
soort, die bij een geladen lichaam, van dergelijke afmetingen als de draad, in overmaat
aanwezig zijn. In verband daarmede stellen wij ons voor dat de positieve en negatieve
electronen nooit voor meer dan een zeer klein gedeelte gescheiden worden.
Is de sterkte voldoende - grooter dan bij onze proeven met den electroscoop - dan
kunnen wij het bestaan van een electrischen stroom waarnemen met behulp van een
galvanometer, zooals ik dien reeds bij mijne eerste voordracht gebruikt heb. Wij
zullen ons daarvan zoo aanstonds bedienen om een paar wijzen van ontstaan van een
stroom te leeren kennen.
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Om de electronen in beweging te brengen is het niet noodzakelijk

Fig. 34.

dat wij beginnen met electrisch geladen lichamen; de ervaring leert dat wij het door
vele en zeer uiteenloopende middelen kunnen doen. Stelt dat C C (Fig. 34) een
geleider is, die de gedaante van een gesloten kring of keten heeft, en dat wij op eene
of andere wijze de positieve electronen in het deel P daarvan in de richting der pijl
voortdrijven, dat wij daarop, zooals men zegt, electromotorische krachten doen
werken, dan komen eerst die electronen in beweging, en weldra ook de electronen
in de andere deelen der keten. Hoe dit laatste gebeurt zullen wij nu maar laten rusten.
Genoeg dat, als de electromotorische krachten blijven werken, de strooming zich in
zeer korten tijd over de geheele keten heeft uitgebreid; overal loopen dan verder
aanhoudend de positieve electronen, in de door de pijl S aangegeven richting rond.
Ook zullen in den regel, als de positieve electronen naar den eenen kant in beweging
gebracht worden, de negatieve naar den tegengestelden kant worden gedreven, zoodat
de

Fig. 35.

dubbele strooming ontstaat, waarvan reeds gesproken werd.
Natuurlijk is onze figuur 34 slechts een schema. De kringvormige geleider kan uit
draden bestaan, die in een wijden boog rondloopen, naar eene verwijderde plaats en
weer van daar terug, of wel, zooals de geleiding eener electrische schel, op
ingewikkelde wijze door een gebouw zijn aangelegd. Een deel van den weg kan
bestaan in een spiraalvormig opgewonden draad (Fig. 35), waar dan de stroom
achtereenvol-
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gens alle windingen te doorloopen heeft. Een draad die met eene zelfstandigheid
bedekt is, waardoor de stroom niet kan been dringen, kunnen wij tot een klos (evenals
een klos garen) met eng aaneengesloten windingen opwikkelen. Zulk een draadklos
bevindt zich ook in den galvanometer; het magneetje, dat door den stroom in beweging
gebracht zal worden, is in de holte van den klos opgehangen.
Hier en daar in de keten kunnen twee draden, misschien uit verschillende metalen
bestaande, aan elkander zijn gelascht, en wij kunnen eene geleidende vloeistof, water
b.v., waarin een of ander zout is opgelost, door den stroom laten doorloopen; wij
plaatsen daartoe in die vloeistof twee metaalplaten en verbinden de uitstekende
uiteinden daarvan met de overige deelen der keten (verg. Fig. 36). Gij

Fig. 36.

ziet, hoeveel verscheidenheid hier mogelijk is. Welk geval wij echter ook nemen,
wij kunnen verzekerd zijn dat, als de geleiding niet eene zeer groote lengte heeft, de
stroom zich in een uiterst korten tijd, een klein onderdeel eener seconde b.v., over
de geheele keten zal verbreiden; wij kunnen wel zeggen dat elke electromotorische
kracht onmiddellijk overal in den kring eene electronenbeweging geeft. Werken er
op verschillende plaatsen van de geleiders dergelijke krachten, dan kunnen deze,
naar gelang van hunne richting, elkanders werking ondersteunen, of elkander
tegenwerken. De twee, in Fig. 34 door de pijlen P en Q voorgestelde krachten zullen
b.v. een stroom opwekken, sterker dan elke afzonderlijk het zou doen.
Maar hoe komen wij na aan de electromotorische krachten? De ervaring leert dat
wij eene ruime keus hebben. Wij kunnen b.v., wanneer ergens in de keten (b.v. bij
L in Fig. 34) twee verschillende metalen elkander aanraken, de contactplaats ver-

H.A. Lorentz, Zichtbare en onzichtbare bewegingen

134
hitten. Houd ik de aanrakingsplaats van den ijzer- en den koperdraad die ik hier heb,
en waarvan de uiteinden met den galvanometer verbonden zijn, even boven eene
vlam, dan ziet gij aanstonds eene uitwijking van het lichtbeeld dat ons den stand van
de galvanometernaald aanwijst. Ja, ik kan volstaan met de temperatuurverhooging
die ik teweegbreng door de aanrakingsplaats tusschen de vingers te houden. Hier
wordt dus een electrische stroom voortgebracht door de molekulaire beweging waarin
wij het wezen der warmte hebben leeren zien. Het is alsof de electronen in die
warmtebeweging deelen, en dientengevolge door het grensvlak der twee metalen
heengaan, en alsof om eene of andere reden de positieve electronen dit in meerdere
mate doen in de richting van het koper naar het ijzer dan in de tegengestelde.
Op geheel andere wijze ontstaat een stroom, wanneer een stuk koper K en een
stuk zink Z (Fig. 36) in een bakje met verdund zwavelzuur staan. Ik kon ook wel elk
ander in water oplosbaar zuur, of eene of andere zoutoplossing nemen, en met dezen
gevoeligen galvanometer werkende, behoef ik slechts een koper- en een zinkdraad
in een glas met duinwater te steken, of die twee draden, zonder dat zij elkander
aanraken in de hand, waarvan het weefsel vloeistof bevat, te houden.
In deze gevallen hebben wij een stroom doen ontstaan door eene scheikundige
werking. Gij kunt het U zoo voorstellen dat het zink b.v. zekere atomen of
atoomgroepen uit de vloeistof naar zich toe trekt, en dat aan deze deeltjes electronen
van een bepaald teeken vast zijn verbonden, zoodat die electronen mede in beweging
worden gesteld. Eene onderstelling die ook kan dienen tot verklaring van andere
verschijnselen bij welke eveneens een nauw verband tusschen electrische en
scheikundige werkingen aan het licht komt.
Wij hebben met onze metalen in vloeistoffen galvanische elementen in den
eenvoudigsten vorm gemaakt, en wanneer wij
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koper en zink in verdund zwavelzuur plaatsen, hebben wij juist het eerste element
dat ooit werd gebruikt. Het is door de ontdekking der werking die in deze eenvoudige
vereeniging van vaste en vloeibare geleiders plaats heeft, dat, nu ruim eene eeuw
geleden, ALEXANDER VOLTA een nieuwen weg voor de ontwikkeling der
electriciteitsleer opende.
Van niet minder gewicht was de ontdekking die de Deensche natuurkundige OERSTED
in 1820 deed. Hij nam waar dat een metaaldraad die door een electrischen stroom
doorloopen wordt krachten van bijzonderen aard op de polen eener in de nabijheid
geplaatste magneetnaald uitoefent; dit zijn juist de krachten die ons dienen, om met
een galvanometer het bestaan van een stroom aan te toonen. Deze proeven van
OERSTED zijn het uitgangspunt geworden voor een waren veroveringstocht der physici
door eene nieuwe wereld van verschijnselen.
Hoe draden waarin stroomen loopen krachten op elkander uitoefenen, hoe men
met behulp van electrische stroomen sterke magneten kan maken, hoe stroomen
kunnen worden opgewekt door de beweging van geleiders in de nabijheid van een
metaaldraad waarin reeds een stroom loopt, of van een magneet, dit alles werd niet
alleen door eene uitgelezen schaar van onderzoekers waargenomen, maar aan
nauwkeurige meting onderworpen. Zoo werden de quantitatieve betrekkingen tusschen
al deze verschijnselen vastgesteld, vaste eenheden werden gekozen, en meer en meer
alles onder de heerschappij van maat en getal gebracht. En terwijl aldus een rijkdom
van kennis bijeengebracht werd, waarvan de bloeiende electrotechniek onzer dagen
de vrucht is, wedijverden de theoretici in hunne pogingen om den samenhang der
verschijnselen te doorgronden en in hun wezen door te dringen.
Wij kiezen een enkel verschijnsel ter nadere beschouwing. Ik heb hier een dikken,
tot een rechthoek gebogen koperdraad,

H.A. Lorentz, Zichtbare en onzichtbare bewegingen

136
met twee der zijden verticaal geplaatst, en waardoor ik, terwijl hij vrij om eene
verticale as kan draaien, een krachtigen stroom kan leiden. Wij zullen op eene der
verticale zijden van den rechthoek letten en houden dicht daarbij een vasten verticalen
draad, waarin eveneens een stroom is. Gij ziet hoe deze thans den bewegelijken draad
aantrekt en hoe dat in eene afstooting verkeert, wanneer ik den vasten draad in
omgekeerde richting houd; gingen wij rustig den loop der stroomen na, dan zouden
wij vinden dat er aantrekking is als de stroomen dezelfde, en afstooting als zij
tegengestelde richting hebben.
Natuurlijk rijst de vraag of wij hier misschien met aantrekkingen en afstootingen
tusschen electrische ladingen op de draden te doen hebben; werkelijk is er ook wel
op het oppervlak eene kleine overmaat van positieve of negatieve electronen, maar
die heeft hier zoo weinig te beteekenen, dat wij er gerust van kunnen afzien en slechts
behoeven te denken aan de in gelijken getale aanwezige positieve en negatieve
electronen in onze draden. Waren nu die electronen alle in rust, of namen zij hoogstens
aan de naar alle zijden gerichte molekulaire beweging deel, dan zou er, alles te zamen
genomen, noch eene aantrekking, noch eene afstooting kunnen bestaan. De
aantrekking die b.v. de positieve deeltjes in den bewegelijken draad van de negatieve
in den vasten geleider ondervinden zou juist worden opgeheven door de afstooting
die van de positieve electronen van dezen laatsten uitgaat. Ook de twee krachten die
op de negatieve deeltjes in den draaibaren rechthoek werken zouden gelijk en
tegengesteld aan elkander zijn. Het zooeven waargenomen verschijnsel bewijst ons
dat de verschillende krachten niet meer tegen elkander opwegen, zoodra de electronen
in beweging verkeeren. Dus moeten wel de krachten tusschen de electronen, zoodra
deze zich bewegen, anders zijn dan wanneer zij stilstaan, en hierbij moet zoowel de
beweging in den eenen als in den anderen geleider in het
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spel zijn, daar de waargenomen aantrekkingen en afstootingen alleen bestaan wanneer
in beide metaaldraden een stroom loopt.
Getrouw blijvende aan het denkbeeld dat alle electrische werkingen door
tusschenkomst van den aether plaats hebben, is men nu gekomen tot de volgende
opvatting. Elk electroon wekt in den omringenden aether eene zekere
evenwichtsverstoring op, die al zwakker en zwakker wordt, naarmate men verder
van het deeltje komt, en deze evenwichtsverstoring is iets anders wanneer het
electroon zich beweegt dan wanneer het in rust is. Een tweede geladen deeltje, op
zekeren afstand van het eerste geplaatst, ondervindt eene kracht van bepaalde grootte
en richting, die te wijten is aan den toestand van den aether in zijne onmiddellijke
nabijheid, en dus indirect van de lading en ook van de beweging van het eerste deeltje
afhangt. In welke mate en op welke wijze het nu onderhevig is aan dien door den
omringenden aether uitgeoefenden invloed, wordt door zijne eigen lading en zijne
snelheid bepaald.
Het is gelukt, dit alles in formules uit te drukken, en zoo kan men nu alle
verschijnselen op het gebied dat ons van avond bezig houdt berekenen. Men slaagt
daarmede in den regel zeer naar wensch, al zijn er ook nog wel onopgeloste
moeilijkheden; met name zijn er in den laatsten tijd door den Franschen natuurkundige
CRÉMIEU eenige proeven genomen, waarmede de theorie verlegen is. Ik zal intusschen
verder maar niet van deze zwarigheden reppen, daar het nauwelijks denkbaar is dat
in de verklaring der verschijnselen, voor zoo ver wij ze behandelen, noemenswaarde
verandering zou moeten gebracht worden.
Vooreerst berekent de theorie nu behoorlijk de aantrekking en afstooting tusschen
stroomgeleiders, die wij zoo even hebben waargenomen. Verder maakt zij het
mogelijk, bij allerlei gedaanten van de stroomgeleiders de werkingen te bepalen.
Men vindt dan, zooals almede door de waarnemingen bevestigd
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is, dat een tot een spiraal gewikkelde draad, zooals die van Fig. 35, dezelfde werkingen
uitoefent en ondervindt als eene magneetstaaf. De uiteinden van twee dergelijke
spiralen b.v., beide door stroomen doorloopen, trekken elkander aan en stooten
elkander af, juist zooals de polen van twee magneten het doen, ja zelfs zal zulk eene
spiraal, wanneer zij zoo is opgesteld, dat zij in een horizontaal vlak kan draaien, zich
evenals eene kompasnaald met het eene einde naar het Noorden richten. Ook op de
polen van een magneet werkt de stroom in een klos op dezelfde wijze als een andere
magneet dat zou doen. De spiraal of de klos - waarvan eene winding geene gesloten
lijn vormt - kunnen wij nu nog vervangen door een aantal cirkelvormige, dus wel
gesloten, stroomkringen, die op een cilinder zijn geschoven. Loopen in elk daarvan
de electronen rond, dan is nog altijd de gezamenlijke werking dezelfde als die van
een magneet.
Zoodra men had waargenomen dat een geleiddraad waarin een stroom loopt eene
magneetnaald uit den evenwichtsstand kan brengen, en dat een stuk ijzer tot een
magneet wordt, als wij er een stroom in windingen omheen leiden, moest zich de
gedachte opdringen, dat er tusschen de electrische en de magnetische werkingen een
innig verband is, en dat beide niet aan geheel verschillende grondoorzaken kunnen
toegeschreven worden. De zoo even vermelde equivalentie van een door een stroom
doorloopen spiraal met een magneet heeft dit denkbeeld een vasten vorm doen
aannemen. AMPÈRE sprak de hypothese uit dat wij in den magneet een zeer groot
aantal kringvormige electrische stroomen zouden hebben; hij nam nl. aan dat elk
molekuul door een dergelijken stroom omringd is. Elk dezer kringstroomen kan men
vergelijken met den stroom in ééne winding der spiraal en zoo wordt het begrijpelijk
dat de twee lichamen, beide eene verzameling van kringvormige electrische
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stroomen zijnde, dezelfde werkingen uitoefenen en ondervinden.
In de taal der electronentheorie overgebracht, komt de hypothese van AMPÈRE
hierop neer, dat in een magneet om elk molekuul eene kringvormige beweging van
electronen van een bepaald teeken zou bestaan, eene beweging die, zoolang geene
uitwendige invloeden den toestand van den magneet wijzigen, onveranderd blijft,
daar er geen weerstand is, die zich er tegen verzet. Hoe men op den duur ook over
dit denkbeeld zal oordeelen, zeker zullen altijd de electrische en de magnetische
verschijnselen onder één gezichtspunt moeten worden samengevat, en zooveel staat
vast dat, wanneer wij over de werkingen van een magneet spreken, wij hem altijd in
gedachten door een stelsel kringvormige electrische stroomen mogen vervangen.
Het is nu juist de werking van een magneet op bewegelijke electronen, die ons verder
zal bezig houden. Om de gedachten te bepalen, zullen wij onderstellen dat die
bewegingen in het vlak onzer figuren plaats hebben, en dat er eene magnetische
noordpool vóór dat vlak, dus aan de zijde van den toeschouwer, staat. Alle
verschijnselen zullen trouwens dezelfde zijn, wanneer wij in plaats van eene noordpool
vóór het vlak der teekening eene zuidpool daarachter hebben, en eveneens, als beide
polen te gelijk aanwezig zijn, en dus de electronen zich bewegen in de ruimte tusschen
eene naar elkander toegekeerde

Fig. 37.

noord- en zuidpool.
Zij nu vooreerst D E (Fig. 37) een koperdraad waarin een electrische stroom in de
richting van boven naar beneden loopt. De ervaring leert dat deze van de onderstelde
magneetpool eene kracht K naar de rechterzijde ondervindt, eene kracht dus, die
geene aantrekking of afstooting kan genoemd worden, daar zij den draad niet tot de
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pool tracht te doen naderen of daarvan tracht te verwijderen. Ook wanneer de
geleiddraad eene andere richting heeft, dan in onze figuur ondersteld is, maar altijd
in het vlak der teekening, kan de kracht die erop werkt gemakkelijk worden
aangegeven. Men kan nl. de geheele figuur, met de pijlen die de richtingen van den
stroom en de kracht aangeven, naar willekeur in het vlak draaien; K blijft dan de
kracht voorstellen, waaraan de draad onderworpen is. Draait men de figuur over een
hoek van 180o, dan heeft men een stroom gekregen, die naar boven loopt; de kracht
K werkt dan naar de linkerzijde, zoodat wij zien dat de kracht die een stroomgeleider
in een magnetisch veld - zoo noemt men de ruimte in de nabijheid eener magneetpool
- ondervindt, de tegengestelde richting aanneemt, als men den stroom omkeert. Met
behulp van den draaibaren koperdraad van straks kunnen wij een en ander gemakkelijk
waarnemen.
De theorie die wij tot richtsnoer hebben gekozen ziet in de kracht K het uitvloeisel
van de werkingen die het magnetisch veld op de electronen in den draad uitoefent,
en die deze deeltjes, daar zij den draad niet zijdelings kunnen verlaten, op het metaal
overdragen. Nu kan de stroom gedacht worden te bestaan in eene beweging van
positieve electronen van boven naar beneden; wij moeten dus wel aannemen dat deze
eene kracht in de richting der pijl K ondervinden. Daaruit krijgen wij dan de kracht
die bij eene andere bewegingsrichting zou bestaan, door de figuur in het vlak om te
draaien; gingen de positieve electronen naar boven, dan zouden zij in het magnetisch
veld naar links gedreven worden. Wij kunnen echter ook den stroom in D E opvatten
als eene beweging van negatieve electronen van E naar D. Dus dienen wij ons voor
te stellen dat ook op zulke deeltjes eene kracht als K werkt, waaruit wij dan weer
andere gevallen door draaiing der figuur kunnen afleiden. Men ziet dat bij dezelfde
bewegingsrichting de krach-
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ten op positieve en negatieve electronen tegengesteld aan elkander zijn.

Fig. 38.

Stelt nu eens dat een electroon geheel vrij, ik bedoel niet in een metaal, maar door
den aether heen, voortvliegt. Als de magneetpool er niet was, zou het dan eene rechte
lijn zooals A B (Fig. 38) beschrijven. Maar het magnetische veld, eene kracht
loodrecht op de bewegingsrichting uitoefenende, zal de baan krommen. In de figuur
heb ik geteekend hoe het hiermede gesteld is, als men met een negatief electroon te
doen heeft. Gaat dit van boven naar beneden, zoodat het, als de magneetpool er niet
was, van A naar B zou gaan, dan zal het onder den invloed van het magnetische veld
den boog A C volgen. Wij willen niet verzuimen, hierbij op te merken dat wij hier
juist het vroeger (p. 30) onderstelde geval hebben, dat de kracht voortdurend loodrecht
op de bewegingsrichting staat - als het deeltje b.v. in E is gekomen, kan de kracht
door de pijl E K′ worden voorgesteld, evenals in het punt A door de pijl A K - en dat
dus, terwijl de baan gekromd wordt, de snelheid onveranderd blijft.
Door U te herinneren wat wij bij Fig. 37 hebben opgemerkt, kunt gij er U
gemakkelijk van overtuigen, dat ik mij niet vergist heb door de baan naar de
linkerzijde van de rechte lijn A B te laten afwijken, en gij ziet ook aanstonds dat,
wanneer het deeltje buiten het magnetische veld van B naar A zou gaan, het in het
veld den weg B D zal inslaan.
Wij maken van deze uitkomst eene toepassing op een verschijnsel dat in de laatste
jaren met voorliefde door de physici bestudeerd is. Gij herinnert U wel dat wij, toen
wij het spectrum van waterstof wilden waarnemen, eene electrische ontlading lieten
gaan door eene met dit gas gevulde Geissler'sche
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buis. Over de bijzonderheden van de lichtverdeeling in die buis hebben wij toen niet
gesproten, en ook nu zullen wij niet in eene uitvoerige beschouwing over de even
fraaie als raadselachtige ontladingsverschijnselen treden; ondanks al de moeite die
men er aan besteed heeft is dit nog een ware chaos. Maar er is toch één verschijnsel

Fig. 39.

dat zeer eenvoudig is.
Wij kunnen dat waarnemen bij deze buis B B (Fig. 39), met lucht van een
geschikten graad van verdunning gevuld, en waarin aan platinadraden die in het glas
zijn gesmolten twee metaalplaatjes A en K zijn bevestigd. Wij leiden plotselinge
electrische stroomen, door een inductietoestel geleverd, door de buis, zoodat zij bij
A binnentreden en bij K het gas verlaten, en zien dan het glas bij P tegenover dit
laatste plaatje een eigenaardig groen licht geven. De onderzoekingen laten nu geen
twijfel meer over, of wij hebben hier te doen met vrije negatieve electronen, die van
het plaatje K wegvliegen, en, wanneer zij bij P het glas treffen, dit door hun
bombardement lichtgevend maken. Als nu deze opvatting juist is, dan moet een
magnetisch veld, dat wij ons weder voorstellen, zooals boven gezegd is, eene
verandering in het verschijnsel brengen, al weten wij niet vooraf, of die groot genoeg
zal zijn, om door ons te worden waargenomen. In het veld zullen nl. de electronen
van de rechte lijn afwijken, en eene gebogen baan volgen, waardoor zij den glaswand
niet bij P, maar b.v. in het punt Q zullen treffen. Breng ik bij de buis, in een geschikten
stand, de pool eener magneetstaaf van matige sterkte, dan ziet gij inderdaad deze
voorspelling bevestigd. Om de waarneming gemakkelijker te maken is in de buis,
wat in de figuur niet geteekend is, een schermpje met eene spleetvormige opening
aangebracht, zoodat men daarachter slechts een smallen
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bundel van de van K uitgaande kathodestralen heeft (dit is de voor dit verschijnsel
gebruikelijke naam) en bovendien bevat de buis een plaatje met de bekende
lichtgevende verf bedekt, waarlangs de stralen strijken, en waarop zij ten deele, in
schuine richting, vallen. Ook dit wordt dan tot lichtgeven gebracht, en zoo kan men
de gedaante der lijn langs welke de bundel loopt aan de lichte streep op het plaatje
zien en ook op eenigen afstand opmerken, hoe die streep zich onder den invloed van
eene magneetpool kromt.
Ik zal thans besluiten met den invloed dien magnetische krachten op de uitstraling
van het licht hebben, een verschijnsel dat door Prof. ZEEMAN, toen hij nog in het
laboratorium van Prof. KAMERLINGH ONNES werkte, ontdekt is; ik zal U duidelijk
maken dat deze werking begrepen kan worden, als men aanneemt dat de kleine
deeltjes die in de lichtgevende voorwerpen trillen, en door hun invloed op den aether
de uitstraling teweegbrengen, niet anders zijn dan onze electronen. Om kort te gaan
zal ik dit onderstellen, en er den aard van het verschijnsel uit afleiden.
Stellen wij ons dus voor dat een negatief electroon zijn evenwichtsstand in O (Fig.
40) heeft, en dat het, zoodra het dien verlaten heeft, eene terugdrijvende kracht naar
O toe ondervindt. Het zal dan langs eene rechte lijn door O heen en weer kunnen
trillen met eene bepaalde frequentie, en wanneer het dientengevolge licht uitstraalt,
eene spectraallijn van een bepaalden stand geven. Wij zullen aannemen dat de
beweging langs elke door O gaande rechte lijn op gelijke wijze kan plaats hebben.
In het magnetisch veld zullen nu dezelfde krachten die de baan der kathodestralen
krommen, invloed op de baan van het trillende electroon hebben. Fig. 40 doet U zien
hoe die baan wordt. Ik heb ondersteld dat het deeltje begint met in O naar boven te
gaan, zoodat het, wanneer er

H.A. Lorentz, Zichtbare en onzichtbare bewegingen

144
geen magnetisch veld was, langs L L zou trillen. Nu het veld er wel is, wordt de baan
gekromd, en wel, evenals de lijn B D

Fig. 40.

in Fig 38 met de bolle zijde naar links; aldus loopt het langs de linksche van de twee
lijnen die O met A vereenigen en bereikt in A zijne grootste uitwijking. Thans naar
beneden gaande zal het eene lijn volgen, die evenals A C in Fig. 38 de bolle zijde
naar rechts keert; het gaat dientengevolge langs de rechtsche van de twee wegen
tusschen A en O naar den evenwichtsstand terug, en heeft, als het daar is teruggekeerd,
eene lus O A beschreven en heeft ten slotte eene bewegingsrichting, die een kleinen
hoek met O L maakt. In die richting gaat het dan door O heen, en wij kunnen op de
volgende beweging dezelfde redeneering toepassen als op het reeds afgeloopen
gedeelte. Zoo zien wij dat op de lus O A een aantal andere, daaraan gelijke lussen
volgen, zooals de lijn O A B C D E enz. ons die vertoont. Om de gedaante daarvan
goed te doen uitkomen, heb ik in de figuur de magnetische kracht zoo groot ondersteld,
dat de lussen tamelijk wijd geopend zijn, en vrij ver van elkander liggen. Was het
magnetische veld zwakker, dan
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zouden de lussen bijna dichtvallen en zouden de stralen der stervormige figuur
kleinere hoeken met elkander maken. Dan zou het nog beter dan nu in het oog vallen
dat de beweging kan worden opgevat als te bestaan in eene trilling langs eene rechte
lijn, die voortdurend om het punt O ronddraait.
Wij zullen nu de beweging van het deeltje in tweeën ontbinden. Trekken wij nl.
behalve de verticale rechte lijn L L ook nog eene lijn S O (die men zich door O heen
verlengd denke) loodrecht daarop, dan kan men zeggen dat het electroon in de richting
van deze laatste lijn, dus naar rechts en links, heen en weergaat, en gelijktijdig in de
richting van L L op en neer. Om te zien hoe dit laatste gebeurt, laten wij uit de plaats
waar het electroon zich bevindt, eene loodlijn op L L neer, en letten op de beweging
van het voetpunt daarvan. Dit gaat van p naar q, keert dan terug, maar niet verder
dan tot z, daalt dan tot s, stijgt weer tot O, en bereikt dan verder bij zijn heen- en
weergangen de uiterste standen s, z, q, p, enz. Het trilt dus om O heen en weer, maar
de amplitudo dezer schommelingen neemt beurtelings af en toe.
De vraag is nu, welk licht door het electroon kan worden uitgezonden. Wij zullen
ons bepalen tot de trillingen die zich langs de lijn O S voortplanten; wij denken ons
dus een waarnemer die op deze lijn geplaatst is, en wel op een afstand die zeer groot
is in vergelijking met de afmetingen der figuur.
Nu heb ik reeds vroeger (p. 85), om de gedachten te bepalen, ondersteld dat de
lichttrillingen, wat hunne richting betreft, met de trillingen der deeltjes van een
gespannen koord kunnen worden vergeleken. Ik deed dat met opzet omdat sedert
lang uit optische verschijnselen is gebleken dat inderdaad de trillingen van het licht
altijd loodrecht op den straal staan. Wij zullen dat nu maar op gezag aannemen en
ons dus voorstellen dat zich langs O S geene andere trillingen -
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in het vlak der teekening - kunnen voortplanten dan zulke, die evenwijdig aan de lijn
L L plaats hebben. Tot zoodanige trillingen kan de heen- en weergang van het
electroon in horizontale richting niets bijdragen; zij worden alleen door de trillingen
in verticale richting, langs L L, opgewekt. M. a w., het langs O S uitgestraalde licht
zal hetzelfde zijn, alsof ons electroon, in plaats van de stervormige lijn te beschrijven,
op de reeds vermelde wijze van p naar q, van daar naar z, dan naar s, enz. heen- en
weerging. Dit is echter klaarblijkelijk eene trilling met zwevingen, en wanneer deze
langzaam genoeg op elkander volgden, zou een ergens op de lijn OS geplaatst oog
zwevingen zien, evenals het oor die bij geluidsverschijnselen kan waarnemen.
Dat gelukt nu wel is waar, om verschillende redenen, niet, maar er is een ander
middel om den invloed van het magnetische veld waar te nemen. Eene trilling met
zwevingen komt nl. op hetzelfde neer, als of er twee trillende bewegingen met ietwat
verschillende frequenties te gelijk bestonden (p. 83), en deze kunnen wij in een
spectroscoop van elkander scheiden; als wij derhalve den straal O S in de spleet van
zulk een instrument laten vallen, zullen wij in plaats van de enkele spectraallijn, er
twee kunnen krijgen. Zulk eene verdubbeling der spectraallijnen, als de lichtbron
geplaatst is in een sterk magnetisch veld - men denke zich eene krachtige noordpool
vóór het vlak der teekening, en eene krachtige zuidpool daarachter - heeft nu ZEEMAN
met eene spectroscopische inrichting van groot vermogen werkelijk waargenomen,
en ik kan U dan ook een deel van het spectrum van het metaal cadmium projecteeren,
waarop gij een paar dezer ‘doubletten’ kunt opmerken.1)
Over allerlei bijzonderheden van het verschijnsel zal ik niet

1) Zal eene teekening, zooals Fig. 40, geheel aan het door ZEEMAN waargenomen verschijnsel
beantwoorden, dan moet de stervormige figuur op één rondgang vele duizenden stralen
hebben.
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uitweiden. Ik stip dus slechts aan dat zich langs O S ook trillingen loodrecht op het
vlak der figuur voortplanten, waarop het magnetische veld geen invloed heeft, en
die dus eene spectraallijn in den oorspronkelijken stand geven. Deze ligt midden
tusschen de twee van het doublet, zoodat men eigenlijk met eene drievoudige lijn te
doen heeft. Door een experimenteelen kunstgreep heeft Prof. ZEEMAN er bij het
maken der photographie voor gezorgd, dat het licht dezer middelste lijn de gevoelige
plaat niet kon bereiken.
Het onderzoek naar de veranderingen der spectraallijnen door magnetische krachten
is thans tot zeer vele elementen uitgestrekt, en ofschoon er eenige complicaties zijn,
alsof de natuur spotte met onze eenvoudige verklaringen, is de toedracht der zaak
toch in de meeste gevallen, zooals wij het bij het cadmium gezien hebben. In
hoofdzaak zal dus de medegedeelde theorie ongetwijfeld juist zijn, en wij mogen
wel aannemen dat het electronen zijn, die door hunne trillingen het licht uitstralen.
Eene uitkomst, waaruit wij nu nog eenige voor de hand liggende gevolgtrekkingen
kunnen afleiden.
Vooreerst weten wij reeds dat een electroon zekere toestandsveranderingen in den
aether opwekt, die door zijne lading bepaald worden, en ook van zijne beweging
afhangen. Dit zijn de toestandsveranderingen, die alle werkingen van het electroon
op naburige deeltjes veroorzaken, en die in den aether rondom geelectriseerde
voorwerpen en magneten bestaan. Een trillend electroon zal dus in den aether deze
zelfde veranderingen opwekken, en wat is natuurlijker dan dat wij daarin het wezen
der lichttrillingen zien, dat wij dus aannemen dat deze in periodieke verstoringen
van het evenwicht bestaan, van denzelfden aard als de toestandsveranderingen die
bij de electrische en magnetische werkingen in het spel zijn? Dit is de
electro-magnetische theorie van het licht, waartoe CLERK MAXWELL door theoretische
beschouwingen geleid werd, en die nog meer

H.A. Lorentz, Zichtbare en onzichtbare bewegingen

148
algemeenen bijval heeft gevonden, nadat HERTZ proefondervindelijk had aangetoond
dat werkelijk electromagnetische evenwichtsverstoringen, in menig opzicht op
lichtstralen gelijkende, maar met eene groote golflengte, zich met eene snelheid,
gelijk aan die van het licht, voortplanten.
Tot eene tweede gevolgtrekking brengt ons het groote aantal lijnen die wij in de
spectra van vele elementen aantreffen. Dit bewijst ons dat de molekulen dezer stoffen
en ook de atomen, want soms zijn het ongetwijfeld afzonderlijke atomen die het licht
uitstralen, op vele verschillende wijzen kunnen trillen. Derhalve moeten de atomen
lichaampjes van een ingewikkelden bouw zijn, en ligt het voor de hand, de electronen,
die door hunne beweging het licht opwekken, als kleine onderdeelen der atomen te
beschouwen.
Er is tegenwoordig bij de natuurkundigen een streven, aan deze electrisch geladen
deeltjes bij vele verschijnselen eene rol toe te kennen, en zeker pleit er veel voor het
denkbeeld dat zij een zeer wezenlijk bestanddeel der materie uitmaken. Voor zoover
wij weten vormen zij den band tusschen de weegbare stof en den aether, en zijn zij
het alleen, die zoo met deze middenstof samenhangen, dat door hunne aanwezigheid
en hunne beweging de toestand van den aether wordt gewijzigd. Op de electronen
is dan ook de hoop van velen gevestigd, die de zwaartekracht en de molekulaire
krachten aan werkingen in den aether willen toeschrijven.
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VII. Het behoud van arbeidsvermogen.
De verschijnselen die ik mij voorstelde met U te behandelen hebben alle hunne beurt
gehad, en ik meen nu tot besluit niet beter te kunnen doen, dan ze nog eens onder
een algemeen gezichtspunt samen te vatten. Laat ik U te dien einde eraan herinneren,
dat bij verscheidene proeven die wij genomen hebben, en bij vele andere die wij
hadden kunnen nemen, eene verandering gebracht wordt in den stand of den toestand
van de lichamen waarmede wij werken. Zoo b.v., wanneer wij een gewicht optillen,
een gas samendrukken door een zuiger in een cilinder te drijven, eene spiraalveer
uitrekken, of eene veerkrachtige staaf buigen; ook, als wij in een gespannen koord
of in eene watermassa golven opwekken, die zich met zekere snelheid voortplanten.
Deze aan onze beschouwingen ontleende voorbeelden kunnen wij vermeerderen met
menig ander, waarin wij werktuigen van dezen of genen aard gebruiken; wij denken
hier aan het opvoeren van water tot eene hoogte, aan het pletten en smeden der
metalen, het zagen en schaven van hout, het opwekken van electrische stroomen die
voor verlichting zullen dienen.
Wij zullen nu onze aandacht vestigen op het werk of den arbeid die voor dat alles
noodig is, en dus vooreerst, wanneer wij ons van onze eigen spierkracht bedienen,
op hetgeen daar-
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van geeischt wordt, wanneer wij eene of andere uitwerking willen teweegbrengen.
Dat wij niets gedaan kunnen krijgen zonder eene kracht uit te oefenen, is duidelijk,
maar bij eenig nadenken zien wij in dat nog iets anders dan die kracht in aanmerking
komt. Wie een gewicht stil in de hand houdt, brengt geene verandering teweeg;
evenmin doen wij dat, wanneer wij eene spiraalveer uitgerekt houden, of een zuiger
in een met gas gevulden cilinder, nadat wij hem een eind naar binnen hebben
gedreven, tegen den vermeerderden druk van het gas in, in den nieuwen stand
vasthouden. Hoogstens kunnen wij in deze gevallen zeggen dat wij door de kracht
die wij uitoefenen eene verandering, die anders zou plaats hebben, voorkomen, dat
wij het gas beletten zich uit te zetten, de spiraalveer zich samen te trekken. Werkelijk
actief, in dien zin dat door ons toedoen eene verandering wordt teweeggebracht, die
als het gevolg onzer inspanning kan worden aangemerkt, zijn wij eerst dan, wanneer
wij niet alleen eene kracht uitoefenen, maar bovendien het voorwerp waarop wij
werken zich in de richting dier kracht beweegt, dus wanneer wij eene streek met de
schaaf doen, of een gewicht tot zekere hoogte optillen.
Door zulke overwegingen is men ertoe gekomen, het volgende af te spreken. Wij
zeggen dat wij een arbeid verrichten of doen, wanneer wij eene kracht uitoefenen
en het lichaam waarop wij werken zich in de richting dier kracht verplaatst. Dien
arbeid rekenen wij des te grooter, naarmate de kracht grooter is, en eveneens des te
grooter, naarmate de afgelegde weg langer is; het bedrag van den arbeid stellen wij
zoowel met de grootte der kracht als met den doorloopen weg evenredig.
Dit aangenomen zijnde, ligt het voor de hand, eene eenheid van arbeid in te voeren;
wij kiezen daarvoor den arbeid dien wij doen als de kracht 1 dyne en de weg 1 cM.
bedraagt.
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Deze eenheid noemen wij een erg, en het is nu gemakkelijk, in elk geval aan te geven
met hoeveel van deze eenheden de verrichte arbeid gelijk staat. Is b.v. de kracht 7
dynes en de afgelegde weg 3 cM., dan redeneeren wij als volgt. Was de kracht 1
dyne, en de weg 1 cM., dan zou de arbeid 1 erg zijn. Was echter de kracht 7 dynes,
maar de weg nog 1 cM., dan zou de arbeid, daar hij evenredig met de kracht wordt
gerekend, 7 maal zooveel als zoo even, d.i. dus 7 ergen bedragen. En werkt nu
diezelfde kracht over een 3 maal zoo grooten afstand, dan zal ook de arbeid 3 maal
zoo groot zijn, dus 3 × 7 = 21 ergen.
Stelt nu in het algemeen dat wij eene kracht van K dynes uitoefenen, en dat de
verplaatsing s cM. bedraagt; dan is de arbeid
K s ergen.1)
Dit alles is willekeurig vastgesteld; wat men er aan heeft zal ons weldra duidelijk
worden.
Wij zullen de spreekwijze waarvan wij ons zullen bedienen, nog iets nader
vaststellen. Vooreerst dan zeggen wij dat wij den arbeid, waarvan wij de grootte naar
den aangenomen regel bepalen, doen op het lichaam waarop wij werken, dus b.v. op
de schaaf, of op het gewicht dat wij optillen. Verder bedenken wij dat, even goed als
wij eene kracht op een voorwerp kunnen uitoefenen, ook een ander lichaam dat kan
doen; het is

1) Wanneer in den loop der beweging de kracht van grootte verandert, verdeelt men den
afgelegden weg in zoo kleine stukken, dat gedurende het doorloopen van één daarvan
de kracht als standvastig mag worden beschouwd. Men vermenigvuldigt de lengte van
elk deel van den weg met de grootte der kracht, zooals zij aan het begin van dat deel
is, en telt al de zoo verkregen produkten bij elkander op. Men kan ook, soms met
volkomen nauwkeurigheid, soms hij benadering, den arbeid berekenen door den
afgelegden weg met het gemiddelde van de grootste en de kleinste waarde der kracht
te vermenigvuldigen.
Valt de richting der beweging niet juist met die der kracht samen, dan ontbindt men
deze in twee componenten, de eene in de bewegingsrichting, de andere loodrecht
daarop; de arbeid wordt dan berekend, alsof alleen de eerste component bestond.
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dus natuurlijk te zeggen, dat dan, als er eene verplaatsing is, ook dat andere lichaam
een arbeid verricht. Een voorbeeld zal dit duidelijk maken. Stelt dat twee kogels op
eene tafel liggen, en zich, terwijl zij met elkander in aanraking zijn, naar denzelfden
kant bewegen. Als dan het eerste lichaam het tweede door de kracht die het er op
uitoefent voor zich uit duwt, wordt het zelf daardoor tegengehouden. Het eerste is
hierbij het wekzame lichaam. Wij zeggen dat dit een arbeid op het tweede doet; van
het tweede zeggen wij dat er arbeid op gedaan wordt; de grootte van dien arbeid
berekenen wij altijd door de medegedeelde formule.
Zoo verricht een gecomprimeerd gas arbeid op een zuiger dien bet voortdrijft,
evenzoo de waterdamp op den zuiger eener stoommachine, de wind op de wieken
van een molen, en het stroomende water op de schoepen van een rad. Wij passen
dezelfde spreekwijze toe op eene uitgerekte spiraalveer, wanneer zij zich weder
samentrekt, en daardoor een voorwerp dat aan het eene einde bevestigd is, in beweging
brengt, en zeggen ook dat het dalende gewicht eener klok arbeid doet op het koord
waaraan het hangt en, door tusschenkomst daarvan, op het raderwerk. In de twee
laatste voorbeelden duwt wel is waar het eene lichaam niet tegen het andere, maar
van een arbeid wordt altijd gesproken, hoe ook de richting der kracht is, die het
werkende lichaam uitoefent, als maar de verplaatsing in de richting der kracht is.
Zooals gij ziet past men de spreekwijze dus zeer in het algemeen toe. Wij zullen ons
echter beperken tot die gevallen waarin de lichamen bij de aanraking op elkander
werken - dus elkander niet op een afstand aantrekken of afstooten - en de met elkander
in aanraking zijnde deelen zich evenveel in de richting der kracht verplaatsen.
En nu kan ik U wel aanstonds bekend maken met de algemeene natuurwet, die ik
voor dezen laatsten avond bewaard
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heb, eene wet die zeer eenvoudig klinkt, ofschoon er lang onderzoek voor noodig is
geweest, hare algemeene geldigheid in te zien. De aandachtige beschouwing van
verschijnselen zooals de straks genoemde, en van vele andere, heeft twee dingen
overtuigend bewezen. Nooit kan er arbeid op een lichaam gedaan worden - dat niet
zelf tegelijkertijd weder arbeid op iets anders doet -, of de toestand daarvan verandert
ook werkelijk. Maar evenmin kan er ooit een arbeid door een lichaam worden verricht
- wij onderstellen hierbij dat er niet gelijktijdig arbeid op gedaan wordt -, zonder dat
de toestand van dat lichaam eene wijziging ondergaat. De veranderingen in de twee
gevallen zijn van tegengestelde richting; de zoo dikwijls als voorbeeld gebruikte
spiraalveer verandert van lengte, als wij er arbeid op doen, en keert weder tot den
oorspronkelijken toestand terug, als zij daarna zelf het actieve lichaam is.
Dit alles is zoo eenvoudig dat het haast de moeite niet waard schijnt, het zoo
uitdrukkelijk uit te spreken. Wie zou er een oogenblik aan denken dat onze spiraalveer,
met het eene einde vastgemaakt, met het andere iets in beweging zou kunnen brengen,
wanneer zij zelf niet van lengte veranderde? En toch heeft men langen tijd, niet door
een minder helder oordeel, maar door eene gebrekkige kennis van de
natuurverschijnselen, gezocht naar een perpetuum mobile, en dit zou een werktuig
zijn, dat een arbeid kon verrichten, zonder dat de toestand veranderde, of althans
zonder dat dit op den duur gebeurde; ik bedoel, een werktuig dat na eenigen tijd
arbeid gedaan te hebben, zonder dat er van buiten of arbeid op gedaan werd, wel
eens weer in denzelfden toestand kon verkeeren, en dus opnieuw kon beginnen.
Tegenwoordig kunnen wij zeggen dat zoo iets eene hersenschim is. Zoodra een
lichaam een arbeid verricht, verandert het zoo, dat het hoe langer hoe minder geschikt
wordt om dat nog verder te doen. Anders uitgedrukt, als ons een lichaam. in een
zekeren toestand gegeven is, kan bet
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niet meer dan een bepaalden arbeid verrichten, of heeft, zooals men zegt, een beperkt
arbeidsvermogen. Wordt daarvan partij getrokken, en doet het lichaam een arbeid
van een zeker aantal ergen, dan is het arbeidsvermogen juist met evenveel verminderd.
En in deze stelling zien wij nu iets te voorschijn komen, waarvan het begrijpelijk is,
dat het, toegepast op ietwat ingewikkelde gevallen, van veel waarde kan zijn; wij
weten nu dat, als wij een of ander lichaam in twee verschillende toestanden kennen,
die twee toestanden gekenmerkt moeten zijn door ongelijke bedragen van
arbeidsvermogen, en dat het verschil een bepaald aantal ergen moet bedragen.
Zooals ik reeds zeide, hebben de veranderingen in een lichaam, wanneer het zelf
arbeid verricht, de tegengestelde richting als wanneer er arbeid op gedaan wordt.
Neemt in het eerste geval het arbeidsvermogen af, in het laatste neemt het toe, en
wel juist zooveel als de op het lichaam verrichte arbeid bedraagt. En hierdoor komt
nu de betrekking tusschen twee lichamen waarvan het eene arbeid op het andere doet
in een nieuw licht. Het arbeidsvermogen van het werkzame lichaam neemt zooveel
af als de arbeid bedraagt; dat van het ‘bewerkte’ lichaam, als ik het zoo noemen mag,
wordt met evenveel vermeerderd, en zoo blijft de som van het arbeidsvermogen van
het een en van het ander onveranderd. Met eene beeldspraak die gij niet onnatuurlijk
zult vinden zeggen wij dat het werkende lichaam arbeidsvermogen aan het ander
heeft gegeven. Verder breiden wij deze opvatting tot alle verschijnselen uit, ook tot
die waarin meer dan twee voorwerpen betrokken zijn. Het kan zijn dat een lichaam
op twee of meer andere tegelijk arbeid verricht; dan geeft het aan die alle uit zijn
voorraad een zekere hoeveelheid arbeidsvermogen af. Of wel, een lichaam krijgt
arbeidsvermogen van een aantal andere, die er alle arbeid op doen. Ook kan het
gebeuren dat een voorwerp, terwijl er door een tweede arbeid op gedaan wordt, zelf
weer evenveel arbeid
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verricht op een derde; dan zal het evenveel arbeidsvermogen als het had behouden,
en verandert misschien zijn toestand in 't geheel niet. Kortom, wij komen tot het
inzicht dat in de wereld een bepaald kapitaal aan arbeidsvermogen voorhanden is,
waarvan het bedrag, al gaat het ook steeds van hand tot hand, onveranderd blijft.
Het wordt tijd dat wij met deze algemeenheden eindigen en tot de beschouwing van
bepaalde gevallen overgaan. Wig zullen daarbij opmerken dat een lichaam om allerlei
redenen een arbeidsvermogen kan hebben; wij zullen dus verschillende soorten of
vormen van arbeidsvermogen onderscheiden. Van ‘energie’ zal ik ook wel zeggen,
om niet te eentonig te worden.
Beschouwt nu vooreerst het gewicht eener klok. Stelt dat dit P dynes weegt, en
zich op een afstand van h cM boven het laagste punt dat het kan bereiken bevindt.
Dan kan het 't koord over dien afstand naar beneden trekken, en, aangezien het daarop
eene kracht van P dynes uitoefent, kan het een arbeid van
P h ergen
verrichten. Zoo groot is dus het arbeidsvermogen van het gewicht op de hoogte h,
en wij kunnen nu aanstonds opmerken dat wij op dezelfde wijze het arbeidsvermogen
van elk lichaam dat zich op zekere hoogte bevindt kunnen uitrekenen. Onder h
verstaan wij den afstand over welken het lichaam kan dalen, dus de hoogte boven
een of ander horizontaal vlak, waarbeneden wij ons voorstellen dat het voorwerp bij
zijne beweging nooit komt.
Een arbeidsvermogen dat, zooals het hier beschouwde, aan den stand dien een
lichaam inneemt (of aan den stand der deelen van het lichaam) te danken is, wordt
ter onderscheiding arbeidsvermogen van plaats of potentieele energie genoemd.
Willen wij het berekenen voor eene verzameling of een stelsel van
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lichamen, dan vermenigvuldigen wij voor elk daarvan het gewicht met de hoogte
boven een zeker horizontaal vlak, en tellen de uitkomsten bijeen; natuurlijk kan men
zoo ook nauwkeurig het arbeidsvermogen van plaats van een lichaam van zekere
uitgebreidheid, van eene vloeistofmassa b.v., bepalen, als men de hoogte van elk
deeltje afzonderlijk in rekening brengt.
Eigenlijk is het niet geheel juist, het arbeidsvermogen van plaats in het zooeven
beschouwde geval aan het gewicht op zich zelf toe te schrijven. Er bestaat tusschen
dat lichaam en de aarde eene wederkeerige aantrekking, die ten gevolge heeft dat bij
de daling van het gewicht de aarde het - al is het over een onmerkbaren afstand tegemoet komt. Strikt genomen, moeten wij dus zeggen dat het stelsel, dat uit de
aarde en het gewicht bestaat, een arbeidsvermogen van plaats heeft, en wanneer wij
de oorzaak van de aantrekking in den toestand van het tusschenliggende medium
zoeken, moet dat er eigenlijk ook nog bij. De zetel van het arbeidsvermogen is daar
waar veranderingen bestaan, en dat zou dan juist in de middenstof zijn1). Maar zoo
ver behoeven wij niet altijd door te dringen, en wij kunnen wel, zonder ons in de
bijzonderheden van het mechanisme te verdiepen, zeggen dat in 't algemeen twee
lichamen die elkander aantrekken, de aarde en een steen, of twee hemellichamen,
ook twee molekulen of atomen of electronen, een arbeidsvermogen van plaats hebben,
dat des te grooter is, naarmate zij verder van elkander verwijderd zijn. Wat van twee
lichamen geldt, is ook waar van eene verzame-

1) Het zal nu ook duidelijk zijn, waarom boven (pag. 152) ondersteld werd dat de lichamen
alleen bij aanraking op elkander werken. Trekken zij elkander op een afstand aan, dan heeft
wel het stelsel der twee lichamen een zeker arbeidsvermogen, maar wij kunnen dat niet in
twee deelen splitsen, waarvan het eene bij het eerste en het andere hij het tweede lichaam
behoort. Als nu echter de energie van het stelsel onverdeeld moet blijven, heeft het ook geen
zin te zeggen dat het eene lichaam arbeidsvermogen aan het andere geeft. Natuurlijk zou
men wel kunnen zeggen dat een der lichamen energie aan de middenstof afstaat of daarvan
ontvangt.
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ling van een willekeurig aantal lichamen of deeltjes, van het geheele planetenstelsel
b.v., of van al de op elkander werkende molekulen van eene vloeistof of eene
gasmassa. Zijn er aantrekkende krachten, dan zal de potentieele energie bij verkleining
der onderlinge afstanden afnemen; werkelijk kan van eene toenadering der elkander
aantrekkende lichamen partij worden getrokken om het stelsel arbeid op iets anders
te laten doen.
Dat nu ook aan afstootende krachten eene potentieele energie beantwoordt, en dat
deze des te grooter is, naarmate de lichamen dichter bij elkander zijn (immers, ik
moet arbeid op het stelsel doen, om ze dichter bij elkaâr te brengen), behoeft geene
verdere toelichting. Ook zal het U duidelijk zijn dat wij bij onze uitgerekte veer per
slot van rekening met een arbeidsvermogen dat 't gevolg is van de krachten tusschen
de deeltjes te doen hebben; ook hier spreken wij daarom van potentieele energie.
Wij merken nu bij deze meer ingewikkelde voorbeelden van arbeidsvermogen van
plaats nog op dat men, zoodra men weet hoe groot de krachten zijn, die de lichamen
of deeltjes op elkander uitoefenen, bij elken onderlingen stand kan berekenen hoe
groot het arbeidsvermogen van plaats is, al is die berekening niet zoo eenvoudig als
bij het gewicht dat wij straks beschouwd hebben.
Wij komen nu tot een tweeden niet minder belangrijken vorm van energie. Wanneer
wij arbeid op een lichaam verrichten, kan het gevolg daarvan zijn dat dit eene snelheid
aanneemt. Het heeft dan ook weder een arbeidsvermogen verkregen, want een in
beweging verkeerend lichaam kan iets anders in beweging brengen, of op andere
wijze arbeid daarop doen.
Zoo is het ten gevolge der snelheid dat de lucht een molen, of een waterstroom
een rad kan drijven, eveneens dat een ge-
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weerkogel den arbeid kan verrichten, die noodig is om 't een of ander te verbrijzelen.
Wij willen de grootte van dit arbeidsvermogen van beweging, ook wel kinetische
energie genoemd, berekenen. Ik zal U aantoonen dat het voor een lichaam waarvan
de massa m gram bedraagt, en dat zich met eene snelheid van v cM per seconde
voortbeweegt,
1/2 m v2 ergen
is.
Het eenvoudigst zal het zijn, wanneer ik U bewijs dat het ons een arbeid van
zooveel ergen kost, om aan het lichaam de snelheid v mede te deelen. Wij kunnen
dat doen door eene kracht van onveranderlijke grootte gedurende een zekeren tijd,
b.v. t seconden, uit te oefenen. Natuurlijk moeten wij, wanneer juist de verlangde
snelheid van v cM. per sec. zal verkregen worden, de grootte der kracht behoorlijk
kiezen. De snelheid die per sec. gegeven wordt, of de versnelling, moet v/t bedragen,
en dus moet de kracht
K = m v/t dynes
zijn. Terwijl nu die kracht werkt, legt het lichaam een zekeren weg, stelt van s cM.,
af. Wij vinden dezen door ons te herinneren dat de weg bij eene eenparig versnelde
beweging juist zoo groot is, alsof voortdurend eene snelheid bestaan had, die het
gemiddelde is van de begin- en de eindsnelheid. Nu is, als de kracht begint te werken,
de snelheid 0, en als de kracht ophoudt, is zij v; de gemiddelde snelheid is dus 1/2
v, waaruit volgt
s = 1/2 v t.
De arbeid is nu
K s ergen,
of
m v/t × 1/2 v t = 1/2 m v2 ergen.
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Door eene dergelijke redeneering kan men aantoonen dat ook omgekeerd, wanneer
het lichaam, terwijl het op een ander arbeid doet, zijne snelheid geheel verliest, de
arbeid dit bedrag heeft; wij hebben dus wel degelijk het arbeidsvermogen van
beweging berekend. Laten wij het lichaam arbeid verrichten, maar niet zoo ver tot
de beweging geheel is uitgeput, dan zal de arbeid juist gelijk zijn aan de vermindering
der kinetische energie. Heeft b.v. een lichaam waarvan de massa 1000 gram bedraagt,
eerst eene snelheid van 100 cM. per sec., en, nadat het een ander voorwerp over
zekeren afstand heeft voortgetrokken of voortgeduwd, nog eene snelheid van 30 cM.
per sec., dan is de kinetische energie gedaald van ½ × 1000 × 1002 = 5000000 tot ½
× 1000 × 302 = 450000 ergen. De verrichte arbeid is dan 5000000 - 450000 = 4550000
ergen.
In welke richting het lichaam zich beweegt, is bij deze vraag van het
arbeidsvermogen van beweging onverschillig; een kogel die schuin omhoog vliegt
kan tengevolge van zijne snelheid door den stoot tegen een of ander voorwerp dezelfde
uitwerking teweegbrengen als een kogel die in horizontale richting voortgaat. Ook
de aard van het lichaam doet niet ter zake. Kennen wij de snelheid van eene
stroomende beek, en daarmede ook de hoeveelheid water die in zekeren tijd eene
doorsnede, loodrecht op de lengte, passeert, dan berekenen wij door de formule de
hoeveelheid arbeidsvermogen die de stroom ons in dien tijd brengt, d.w.z. den arbeid
dien hij op zijn allerhoogst, wanneer al het water tot stilstand werd gebracht, zou
kunnen doen.
Zoo hebben wij twee voorname vormen van arbeidsvermogen leeren kennen. Een
zelfde lichaam kan die beide bezitten, en heeft dan in 't geheel eene energie, gelijk
aan de som van de twee. Zoolang het dan geen arbeid verricht en er ook geen arbeid
op gedaan wordt, blijft dat totale arbeidsvermogen onveranderd, wat echter niet
wegneemt dat er veranderingen

H.A. Lorentz, Zichtbare en onzichtbare bewegingen

160
kunnen plaats hebben, en dat daarbij het eene deel van het arbeidsvermogen wel eens
ten koste van het andere kan toenemen. Zoo zal een voorwerp dat vrij in het
luchtledige valt, en dat dus niet, zooals het langzaam dalende gewicht der klok, iets
anders in beweging brengt, wel arbeidsvermogen van plaats verliezen, maar evenveel
kinetische energie krijgen. En bij den gewonen slinger heeft eene voortdurende
omzetting van het eene deel der energie in het andere plaats. Gaat de schommelende
bol uit zijn uitersten stand naar den evenwichtsstand, dan neemt de potentieele energie
af, maar, daar de snelheid toeneemt, groeit de kinetische energie aan. Op het oogenblik
waarop de evenwichtsstand gepasseerd wordt, is juist zooveel kinetische energie
verkregen, als de potentieele is afgenomen. Bij het opstijgen verdwijnt nu weer het
arbeidsvermogen van beweging, en keert, daar de bol tot de oorspronkelijke hoogte
opstijgt, het arbeidsvermogen van plaats tot de waarde die 't eerst had terug.
Tot opheldering kan dienen dat de snelheid in den evenwichtsstand ruim 140 cM.
per sec. bedraagt, als de uiterste standen 10 cM. boven dien evenwichtsstand liggen.
Is de massa 1 gram, en dus het gewicht 981 dynes, dan is het arbeidsvermogen van
plaats in den hoogsten stand 981 × 10 = 9810 ergen meer dan in den laagsten; zoo
groot is ook de kinetische energie (ruim ½ × 1402 ergen) die aan de grootste snelheid
beantwoordt.
Met behulp van onze wet van 't behoud van arbeidsvermogen begrijpen wij nu
ook gemakkelijk dit verschijnsel, dat reeds door GALILEI beschreven werd. Na den
bol van den slinger tot eenige hoogte te hebben opgelicht, laten wij hem los, maar
wij houden eene horizontale staaf, loodrecht op het vlak der slingering, in zoodanigen
stand dat de draad, op het oogenblik waarop hij door den verticalen stand heen gaat,
daar tegen komt. De slingerende bol kan dan niet in denzelfden cirkelboog
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opstijgen, dien hij anders zou volgen; hij wordt gedwongen, een boog met kleineren
straal te beschrijven, waarvan het middelpunt in het aanrakingspunt van den draad
met de staaf ligt. Toch stijgt hij, en daarom is het ons nu te doen, tot dezelfde hoogte
op, die hij eerst had. Dat dit zoo zijn moet beredeneeren wij aldus. Daar ik de staaf
stil houd, doe ik geen arbeid op den slinger. Dus moet het arbeidsvermogen van
dezen onveranderd blijven, wat alleen mogelijk is als de bol, op 't oogenblik waarop
de snelheid is uitgeput, weer dezelfde potentieele energie, en dus dezelfde hoogte
heeft, als toen wij hem loslieten.
Ik kan nu echter gemakkelijk de beweging zoo veranderen, dat de bol tot eene
grootere of eene kleinere hoogte opstijgt. Daartoe behoef ik slechts de staaf tegen
den draad in voort te bewegen, of haar door den draad te laten wegduwen. In het
eene geval verricht ik een arbeid op den slinger, in het andere geval laat ik dezen een
arbeid doen op de staaf. Gij ziet hoe overeenkomstig onze verwachting het
arbeidsvermogen van den slinger vergroot of verkleind wordt.
Laat ik den aan den draad opgehangen kogel tegen een tweede dergelijk lichaam
botsen, dan zal hij daarop een arbeid doen en dus arbeidsvermogen van beweging
verliezen. Zijn hierbij de twee bollen even groot en volkomen veerkrachtig, dan blijft
na de botsing de eerste in rust, en neemt de tweede de snelheid van den eersten aan.
Het volle arbeidsvermogen van beweging wordt dan door het eene lichaam aan het
andere afgestaan. Eene dergelijke mededeeling van arbeidsvermogen, maar nu telkens
weder aan een nieuw lichaam, krijgen wij te zien bij dit zestal gelijke ivoren ballen,
zoo aan even lange draden opgehangen, dat zij in den evenwichtsstand elkander juist
aanraken, en de middelpunten dan op eene horizontale rechte lijn liggen. Hef ik den
eersten bal een eind op, en laat hem dan in de richting dier lijn tegen den tweeden
stooten, dan ziet men den laatsten bal opspringen; deze heeft tijdelijk

H.A. Lorentz, Zichtbare en onzichtbare bewegingen

162
al het arbeidsvermogen gekregen, dat wij aan den eersten hadden gegeven.
Wij willen bij deze botsing van veerkrachtige bollen nog opmerken dat de
hoeveelheid arbeidsvermogen die de een aan den ander mededeelt, alweder gelijk is
aan den arbeid dien hij daarop doet, en dat deze arbeid gevonden zou kunnen worden
door de lengte van den weg met de gemiddelde grootte der kracht te
vermenigvuldigen. Wel is de afstand over welken het raakpunt in den korten tijd der
botsing voortgaat uiterst klein, maar wij weten van vroeger dat de kracht die de eene
bol op den anderen uitoefent zeer groot is.
De mededeeling van arbeidsvermogen bij deze rij ivoren ballen brengt ons er van
zelf toe, op te merken hoe bij elke voortplanting eener evenwichtsverstoring eene
zekere hoeveelheid energie van het eene deel van het lichaam op het andere overgaat.
Als ik b.v. het eene uiteinde van een lang gespannen koord met de hand heen en weer
beweeg, doe ik voortdurend arbeid op het koord en vermeerder het arbeidsvermogen
daarvan, dat wij in de zich al verder en verder uitbreidende golven hebben. En evenals
mijne hand arbeid verricht op het begin van het koord, zoo doet ook elk deel daarvan
met het daarop volgende; het draagt daaraan de energie over, die het zooeven zelf
heeft gekregen. Wordt echter de vaste haak in den muur, waaraan het verwijderde
eind is bevestigd, door de trillingen bereikt, dan houdt die voortgang van het
arbeidsvermogen op. Het keert met de teruggekaatste golven weder terug. Immers,
wanneer de haak werkelijk onwrikbaar vast is, kan daarop geen arbeid worden gedaan.
Is een koord met beide uiteinden aan vaste punten bevestigd, zooals eene gespannen
snaar, dan kan het op die plaatsen geene energie ontvangen of afgeven; de eenmaal
aanwezige energie kan dan alleen aan de lucht worden afgestaan. Mogen wij hiervan
afzien, dan
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bepaalt zich alles tot eene omzetting van potentieele in kinetische energie, en
omgekeerd, evenals bij den slinger.
Vervangt nu in gedachten de heen en weer gaande hand van straks door trillende
electronen, en het koord door den aether, en gij verkrijgt de uitstraling van licht of
warmte. De electronen doen nu arbeid op den aether, terwijl zij in dezen de
evenwichtsverstoringen opwekken, waarvan wij vroeger gesproken hebben, en
evenzoo doet het eene deel van den aether, terwijl het zijne energie overdraagt, arbeid
op het andere. Met den vasten haak van zooeven zou nu een volkomen spiegelend
oppervlak overeenkomen. Maar dringen de stralen in een weegbaar lichaam, dat niet
geheel doorschijnend is, door, dan worden zij daarin voor een deel opgeslorpt; terwijl
de aether arbeid op dat lichaam doet, wordt het daarin aanwezige arbeidsvermogen
vergroot.
Veelvuldig zijn de veranderingen die zoo in het lichaam kunnen plaats hebben.
Misschien is het eene photographische plaat, waarin scheikundige werkingen
gebeuren; atomen worden van elkander gescheiden en krijgen eene grootere
potentieele energie dan waarmede zij eerst bedeeld waren. In menig geval bestaat
de werking der opgeslorpte stralen alleen hierin, dat het lichaam wordt verwarmd;
het is dan de kinetische energie der molekulaire bewegingen die is toegenomen.
Dat arbeidsvermogen van de kleine deeltjes der materie kunnen wij ook rechtstreeks
vermeerderen, door zelf een arbeid te verrichten. Gij herinnert U hoe wij een gas
door samendrukking kunnen verwarmen; wij stelden ons dat zoo voor, dat de
molekulen, bij hunne botsingen tegen den zuiger, met grootere snelheid dan zij eerst
hadden, worden teruggeworpen. Wij kunnen nu ook zeggen dat wij arbeid doen op
den zuiger, en deze weder op de gasmolekulen; evenveel als daarbij het
arbeidsvermogen van het lichaam van den proefnemer vermindert,
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evenveel neemt dat van het gas toe. Konden wij alles zien wat er binnen den cilinder
gebeurt, dan zouden wij voor elk molekuul, ja ook voor elk atoom of electroon, de
kinetische energie met behulp van de formule 1/2 m v2 kunnen berekenen; wij zouden
bovendien kunnen vaststellen hoeveel arbeidsvermogen van plaats de deeltjes waaruit
de molekulen zijn opgebouwd ten opzichte van elkander hebben. Door dat alles bij
elkander op te tellen, zou men vinden, hoeveel ergen de energie van het gas in het
geheel bedraagt, en de toename daarvan bij de samendrukking van het gas zou kunnen
worden nagegaan. Het zou blijken dat die juist met den arbeid dien men verricht
heeft gelijk staat.
In dergelijken vorm als bij het samendrukken van een gas, nl. als energie van de
kleinste deeltjes der materie, in den vorm dien wij met den naam van ‘warmte’
bestempelen, komt het arbeidsvermogen te voorschijn, wanneer wij twee lichamen
over elkander wrijven, en er dus een arbeid op doen, dien wij al weder uit de grootte
der kracht en den doorloopen weg kunnen berekenen. Evenzoo bij de botsing van
lichamen die niet volkomen veerkrachtig zijn, en elkander dus na den stoot niet met
dezelfde snelheid verlaten, waarmede voorwerpen van volkomen elasticiteit dat
zouden doen. In het algemeen, wanneer zichtbare bewegingen door een weerstand
worden uitgeput, en het dus op 't eerste gezicht is, of de energie dier bewegingen
verloren is gegaan, bewijst ons de ontwikkelde warmte dat het arbeidsvermogen niet
verdwenen is, maar alleen van het gebied der zichtbare naar dat der onzichtbare
bewegingen is overgegaan.
Wat gebeurt er nu, als ik een lichaam verhit door het met eene vlam in aanraking
te brengen? De vlam doet dan arbeid op het voorwerp, maar klaarblijkelijk op geheel
andere wijze dan straks de naar binnen gedreven zuiger op het gas. Niet
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alle te zamen, door eene gemeenschappelijke beweging naar dezelfde zijde, maar
elk voor zijne eigen rekening zijn de molekulen of atomen der vlam werkzaam. Elk
verricht arbeid op de deeltjes van het voorwerp, die binnen zijn bereik liggen, en
deelt daaraan arbeidsvermogen mede, op dergelijke wijze als bij de botsing de eene
veerkrachtige bol energie aan den anderen geeft. Deze eigenaardige wijze van
arbeidsverrichting of energieovergang is het, die wij gewoon zijn ‘mededeeling van
warmte’ te noemen.
Gij gevoelt van hoeveel belang het voor onze natuurkennis is, te weten, hoeveel
arbeidsvermogen aan een of ander lichaam moet worden gegeven om zijne
temperatuur tot eene bepaalde hoogte te doen stijgen. Wij kunnen de vraag zoo
stellen: Hoeveel ergen zijn er noodig om de temperatuur van een gram water met 1o
C., b.v. van 15o tot 16o C., te verhoogen? Als wij dat weten, hebben wij ook het
antwoord op andere dergelijke vragen. Men heeft nl. door metingen bepaald, welke
verhouding er is tusschen de hoeveelheid warmte die men voor het zoo even genoemde
doel aan het gram water moet toevoeren, en die men tot ‘warmte-eenheid’ (calorie)
heeft gekozen, en de hoeveelheden die voor andere veranderingen vereischt worden.
Zoo is het b.v. gebleken dat voor de verwarming van een gram koper van 15o tot 16o
C. 0,094 en voor de smelting van een gram ijs 79 warmte-eenheden noodig zijn,
terwijl men aan een gram water van 100o C. 537 calorieën moet geven als men het
in verzadigden damp van diezelfde temperatuur wil doen overgaan. Het ligt nu voor
de hand, dat men, zoodra het bekend is met hoeveel ergen de warmte-eenheid gelijk
staat, met behulp van deze getallen de energie van koud en warm koper, die van ijs
en water, die van water en stoom met elkander zal kunnen vergelijken.
Voor het aantal ergen dat aan de genoemde warmte-eenheid
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beantwoordt heeft men gevonden 41900000; het staat gelijk met het arbeidsvermogen
van plaats dat een lichaam van 1 gram (dus met een gewicht van 981 dynes) op eene
hoogte van 427 Meter heeft. M.a.w., als een gram water van deze hoogte viel, en al
de energie die het heeft bij den stoot tegen den grond in warmte werd omgezet, en
als dan al die warmte in het water bleef, zou de temperatuur daarvan juist met 1o C.
stijgen.
De kennis van het aantal arbeidseenheden die in ééne calorie begrepen zijn, het
zoogenaamde ‘mechanisch aequivalent der warmte-eenheid’, hebben wij te danken
aan de onderzoekingen van tal van waarnemers, wier werk tot het beste behoort, dat
de experimentatoren der 19de eeuw ons gegeven hebben. De overeenstemming der
langs verschillende wegen verkregen uitkomsten leert ons dat er b.v. geen sprake
van kan zijn, dat bij de wrijving onder verschillende omstandigheden nu eens wel
en dan eens niet eene aan den verrichten arbeid beantwoordende hoeveelheid warmte
zou ontstaan; zoo geeft zij ons een proefondervindelijk bewijs van hooge waarde
voor de wet van 't behoud van arbeidsvermogen.
En hier mag ik wel de opmerking maken dat zulk een bewijs geenszins overbodig
is. Te zeer heb ik misschien, ter wille van de duidelijkheid, mijne uiteenzetting zoo
ingekleed, dat gij den indruk kondt krijgen, dat alles wat ik gezegd heb zeer natuurlijk
is, en wel haast van zelf spreekt. Zoo is het niet met de zaak gesteld. Dat een lichaam
op den duur geen arbeid kan verrichten, als er niet van buiten arbeidsvermogen aan
wordt toegevoerd, dat een perpetuum mobile niet gemaakt kan worden, ja zelfs dat
de zwaartekracht niet bij geval, onder vernuftig gekozen omstandigheden, ten gevolge
zou kunnen hebben dat een voorwerp ten slotte tot eene grootere hoogte opstijgt dan
van waar het uitging, kon met zekerheid slechts uit de aandachtige en nauwkeurige
bestudeering der werkelijkheid worden afgeleid.
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Met de kennis van het mechanisch aequivalent der warmteeenheid gewapend, meten
wij nu in vele gevallen het bedrag van het arbeidsvermogen door het in warmte om
te zetten, en de temperatuurverhooging te bepalen, die zoo aan eene hoeveelheid
water wordt gegeven. Wij laten de zonnestralen op een met water gevuld metalen
vat vallen, dat, om de terugkaatsing te vermijden, aan de buitenzijde met roet bedekt
is, en de temperatuurverhooging leert ons de hoeveelheid energie kennen, die in
zekeren tijd op een oppervlak van b.v. 1 cM.2 valt. Zoo krijgen wij een denkbeeld
van hetgeen wij met de zonnestralen zouden kunnen doen, als wij hunne energie
geheel konden gebruiken, een denkbeeld ook van de ontzaglijke hoeveelheid
arbeidsvermogen die onze planeet jaar in jaar uit van de zon ontvangt, van dat
arbeidsvermogen, dat de planten doet groeien, de winden te voorschijn roept, het
water naar de toppen der bergen voert, en waarvan alle beweging en alle leven op
aarde afhankelijk is.
Terwijl wij aldus de groote beteekenis van het in de zon opgehoopte
arbeidsvermogen erkennen, treft het ons, hoe weinig spaarzaam de natuur met dezen
voorraad omgaat. Slechts een nietig gedeelte van de geheele uitstraling der zon komt
aan de aarde en de andere planeten, die zich, van de zon gezien, als kleine schijfjes
aan het uitspansel zouden vertoonen, ten goede; een onnoemelijk veel grooter deel
gaat naar steeds verder verwijderde deelen van het heelal, van waar het, voor zoover
wij weten, nimmer terugkeert. Voor ons is het verloren; wellicht dat bewoners van
een ander zonnestelsel er iets van opvangen, zooals wij eenig arbeidsvermogen dat
ons door de zonnen van den melkweg wordt toegezonden in ons netvlies of op onze
photographische platen opnemen.
Welke veranderingen er nu in de zon plaats hebben, waardoor zij in staat is, altijd
maar door energie uit te stralen, en welk lot, wegens de uitputting van den voorraad,
in eene verre
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toekomst het planetenstelsel beschoren kan zijn, dat zijn vragen die wij zullen laten
rusten. Trouwens, wij behoeven ons die niet te stellen, om in te zien dat de wet van
't behoud van arbeidsvermogen ons in geenen deele het eeuwige voortbestaan van
den tegenwoordigen toestand der wereld waarborgt.
Wij hebben ons straks voorgesteld dat wij de kinetische energie der heen- en
weervliegende molekulen van een gas berekenden door voor elk deeltje de waarde
van 1/2 m v2 te nemen, en dan alles bij elkander op te tellen. Wij zouden het geheele
bedrag aan arbeidsvermogen waartoe wij op die wijze komen, ook werkelijk tot het
verrichten van arbeid kunnen bezigen, zoo wij de molekulen elk afzonderlijk konden
hanteeren en elk, tot de uitputting zijner beweging toe, arbeid konden laten doen,
zooals ons dat met een voortvliegenden kogel mogelijk is, wanneer wij dus elk
molekuul afzonderlijk iets konden laten voorttrekken of voortduwen. In werkelijkheid
zijn wij daarvan ver verwijderd, en is ons het arbeidsvermogen der molekulaire
beweging, der warmte, veel minder toegankelijk dan dat van den wind of van
stroomend water. Wij trekken wel is waar in stoommachines en andere werktuigen
van de warmte partij, maar nadere overweging leert dat wij nooit alle warmte die in
een verwarmd lichaam aanwezig is in onzen dienst kunnen stellen. Het best blijkt
ons dat nog mogelijk te zijn, wanneer de warmte in sommige lichamen sterk
opeengehoopt is; zij onttrekt zich echter des te meer aan onze pogingen om haar
meester te worden, naarmate zij meer gelijkmatig over de materie verdeeld is.
Bedenken wij nu, hoe steeds het arbeidsvermogen van zichtbare bewegingen door
weerstanden in warmte wordt omgezet, en hoe door warmtegeleiding en uitstraling
temperatuurverschillen worden vereffend, dan worden wij tot het besluit gebracht
dat, al blijft het bedrag der energie in de
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wereld onveranderd, zij steeds vormen aanneemt, die voor ons minder toegankelijk
zijn.
Vergunt mij thans, U nog een paar verschijnselen te laten zien. Ik heb aan den eenen
arm dezer balans in verticalen stand eene magneetstaaf opgehangen, in evenwicht
gehouden door gewichten aan de andere zijde. De staaf reikt halverwege in de holte
van een daaronder geplaatsten klos, waarop een dikke koperdraad is gewikkeld, en
die met de as verticaal staat. De uiteinden van den klos zijn met den galvanometer
dien gij hier ziet staan verbonden, een instrument, minder gevoelig dan de
spiegelgalvanometer van vroeger, maar naar hetzelfde beginsel ingericht; er zijn
weer draadwindingen in, rondom eene magneetnaald, die ditmaal om eene horizontale
as kan draaien, en waarvan gij de beweging aan dezen wijzer kunt zien. Het blijkt
nu dat elke beweging die ik in verticale richting aan den magneet geef, een
electrischen stroom in den klos opwekt, en wel heeft die stroom de eene richting als
ik den magneet naar boven, en de tegengestelde als ik hem naar beneden doe gaan.
Nu kan een electrische stroom allerhande uitwerking hebben, hier b.v. den magneet
van den galvanometer in beweging brengen. Hij heeft dus een arbeidsvermogen, en
dat kan alleen ontstaan zijn doordat ik een arbeid verricht heb. Ik zal U nu aantoonen
dat het mij inderdaad een arbeid kost, den magneet te bewegen, al heb ik hierbij met
zijn gewicht niet te doen, daar dit geequilibreerd is. Om U de zaak duidelijk te maken,
hef ik de verbinding met den galvanometer op, en leid nu een stroom dien een
galvanisch element mij levert, door den klos. Gij ziet dat die stroom, als hij de eene
richting heeft, den magneet naar beneden trekt, en dat, als hij wordt omgekeerd, de
staaf naar boven gestooten wordt. Bij onderzoek van de richting der stroomen blijkt
nu het volgende. Als ik bij de eerste
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proef den magneet naar beneden beweeg, wek ik in den klos een stroom van zoodanige
richting op, dat hij den magneet afstoot. Om, ondanks die afstooting, den magneet
in den klos te drijven, moet ik eene zekere kracht uitoefenen, en, daar ik eene
verplaatsing geef, een arbeid verrichten. Eveneens moet ik dat doen als ik den magneet
ophef; dan ontstaat nl. een stroom, die de staaf in den klos trekt, en deze aantrekking
moet ik weder overwinnen. Zoo zal het U duidelijk zijn dat ik de stroomen met hun
arbeidsvermogen niet dan ten koste van arbeid kan voortbrengen.
De toestel dien gij hier ziet, het zoogenaamd magneto-electrisch werktuig van
GRAMME, dient eveneens om door beweging electrische stroomen te verkrijgen;
ditmaal duurt de voortgebrachte stroom zoo lang wij willen en heeft aanhoudend
dezelfde richting. Een ijzeren ring, met geleiddraad omwikkeld, wordt daartoe, met
behulp van eene kruk, in een krachtig magnetisch veld rondgedraaid. Dat ik een
stroom opwek, kan ik U bewijzen door dit platinadraadje tot gloeiing te brengen.
Vervang ik het dunne draadje door een dikken koperdraad, waardoor de stroom nog
sterker wordt, dan wordt er, al komt het niet tot eene gloeiing, eveneens warmte
ontwikkeld. Natuurlijk kan dat weer alleen als ik een arbeid doe. Hier is dat nu te
voelen. Het kost mij grooter moeite om den ring rond te draaien als ik den sluitdraad,
waarin de stroom kan rondloopen, aanbreng, dan wanneer die er niet is, en de stroom
dus, met zijne warmtewerking, achterwege blijft. Daar ik het U niet allen kan laten
voelen, zal ik U het verschil op andere wijze toonen. Ik geef nl. eerst eene zekere
snelheid aan den ring, laat dan de kruk los, en let er op hoe lang die nog blijft
ronddraaien. Doe ik dat zonder sluitdraad, dan zijn er nog een viertal wentelingen.
Maar als de sluitdraad er is, is de beweging veel sneller uitgeput. Het arbeidsvermogen
van beweging van den ring is spoediger verdwenen, wanneer het
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werktuig arbeid op den sluitdraad moet doen, dan wanneer alleen de gewone
wrijvingsweerstand in 't spel is.
Het werktuig kan nog voor iets anders dienen. Ik maak daartoe gebruik van deze
accumulatoren, toestellen in welke looden platen, waarvan het oppervlak met zekere
loodverbindingen bedekt is, in verdund zwavelzuur staan. Zooals die hier nu staan,
kunnen zij, evenals galvanische elementen, een electrischen stroom leveren, maar
zij hebben die eigenschap alleen omdat zij vooraf in het laboratorium ‘geladen’ zijn.
Daar is een werktuig, gelijkende op deze machine van GRAMME, maar van grooter
afmetingen, door eene stoommachine in beweging gebracht; zoo is er een electrische
stroom verkregen, en deze heeft, door de accumulatoren geleid, daarin scheikundige
veranderingen doen plaats hebben, waarvan hun vermogen om nu op hunne beurt
een stroom te geven het gevolg is. Er is dus thans, zoo kunnen wij het ook uitdrukken,
in de accumulatoren een arbeidsvermogen van een bepaald aantal ergen opeengehoopt.
Ik leid nu den stroom der accumulatoren door de windingen van het werktuig van
GRAMME, en aanstonds stelt de ring daarvan zich in beweging, gedreven door dat
opgezamelde arbeidsvermogen. In de keten is bovendien een platinadraadje
opgenomen, dat in gloeiing geraakt. De accumulatoren doen dus nu tweeërlei werk;
zij geven warmte in dien metaaldraad en doen bovendien arbeid op den ring, en nu
ook op mijne hand, die ik door de kruk laat voortduwen. Thans echter houd ik de
kruk stil; men ziet hoe de draad sterker gaat gloeien, en hoe ik de vroegere sterkte
van gloeiing weer kan krijgen, als ik nog een tweeden platinadraad in de keten inlasch.
Het is er mij nu om te doen, dit laatste geval, waarin, terwijl de ring wordt
vastgehouden, de twee draden gloeien, te vergelijken met het eerste, toen de ring
door den stroom werd rondgedreven en slechts één draad gloeide. Daar het licht bij
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de twee proeven even sterk was, kan ik verzekerd zijn dat de stroom telkens dezelfde
sterkte had; in de accumulatoren is dus in beide gevallen hetzelfde gebeurd; zij hebben
per seconde evenveel arbeid verricht, evenveel energie verloren. Dit in aanmerking
nemende, ziet gij hoe de wet van 't behoud van arbeidsvermogen bevestigd wordt.
In het eene geval werd er arbeid gedaan op den ring en gloeide één draad, in het
andere geval werd op den ring geen arbeid verricht, maar dan konden er ook twee
draden gloeien.
Ik heb bij dit alles stilgestaan om U te doen zien dat ook de electrische en magnetische
werkingen door de wet van 't behoud van arbeidsvermogen beheerscht worden, en
bovendien om U er op te wijzen, hoe deze wet een band legt tusschen het eene
verschijnsel en het andere, en ze ons tot op zekere hoogte begrijpelijk maakt, ook al
trachten wij niet het mechanisme waardoor zij worden voortgebracht te doorgronden.
Uit het feit dat de magneet, wanneer hij in den draadklos wordt gestoken, daarin een
electrischen stroom opwekt, kan men tot de kracht besluiten, die de klos, als er een
stroom in is, op den magneet uitoefent, en wie op deze wijze eene voorspelling doet
op grond van de wet der energie behoeft van geen physicus tegenspraak te vreezen.
Wij zijn met die wet zoo vertrouwd, dat wij haar als een nooit falenden gids bij het
opsporen van nieuwe verschijnselen erkennen, en aan hare aanwijzingen eene mate
van zekerheid toeschrijven, die geene electronentheorie, of welke bijzondere theorie
dan ook, ons kan verschaffen.
Toch moeten wij in onze waardeering van de beteekenis der wet niet te ver gaan.
De verscheidenheid der natuurverschijnselen, ook van die op het beperkte gebied
der physica, is zoo groot, en de onderlinge samenhang is zoo veelzijdig, dat op verre
na niet alle betrekkingen in die enkele wet, hoe veel-
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omvattend zij ook zij, kunnen liggen opgesloten. De beschouwing van het
arbeidsvermogen kan ons niet leeren dat de inwendige wrijving der gassen bij
vermindering der dichtheid dezelfde moet blijven; evenmin zegt zij ons waarom de
spectraallijnen door eene beweging der lichtbron verschoven en door magnetische
krachten verdubbeld worden. Over dit alles en over menige andere uitkomst onzer
waarnemingen kunnen wij ons alleen licht verschaffen, wanneer wij, beneden de
oppervlakte der dingen doordringende, ons in bijzonderheden trachten voor te stellen
wat er gebeurt.
Het is in deze overtuiging, dat een inzicht in het mechanisme der verschijnselen
ons doel moet zijn, dat ik U geene bespiegelingen over de beteekenis van den aether,
over molekulen, atomen, electronen gespaard heb. Wel beseffen wij, steeds levendiger
naarmate wij verder komen, hoe onvolkomen ons werk is, en hoe onze theorieën,
bestemd om steeds vervormd en verbeterd te worden, sommige allicht om voor iets
geheel anders plaats te maken, ons slechts eene flauwe afschaduwing van de
werkelijkheid geven. Toch, hoezeer ik hiervan doordrongen ben, en hoewel ik er
prijs op stelde, het uit te spreken, durf ik hopen dat hetgeen ik U heb kunnen
mededeelen U eenige bevrediging zal hebben geschonken.
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