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Lorentz Lessen VIII. * I

INLEIDING.

Eenige wiskundige hulpmiddelen

Vectoren.

Wij zullen bij onze beschrijving der natuurkundige verschijn-
selen twee soorten grootheden noodig hebben, grootheden die,
als de eenheden, waarin wij ze willen uitdrukken, eenmaal vast-

gesteld zijn, geheel bepaald kunnen worden met behulp van éen

enkel getal en grootheden, waarbij dat niet het geval is, omdat

er richting en grootte bij moeten worden onderscheiden; de

eerste worden scalaire grootheden genoemd, de laatste vectoren.

Een vector kan worden voorgesteld dooreen rechte lijn van

bepaalde richting en lengte.
Een vector is bepaald door zijn projecties op di e onderling

loodrechte assen. Wanneer we een rechthoekig coörc latenstelsel

noodig hebben, zullen wij dit steeds zóó kiezen, dat ie richting
der positieve .F-as past bij een wenteling van de positieve W-as

overeen hoek van 90° naar de positieve F-as, d. w. z. dat vanuit

een punt der positieve .F-as de genoemde wenteling wordt ge-

zien tegengesteld aan de beweging van de wijzers vaneen uur-

werk. Ook in ander verband zullen we dikwijls spreken over

die richting der loodlijn op een vlak, die bij een bepaalden zin

van rondgang in het vlak past, wij stellen die dan steeds op de

zoo juist beschreven wijze vast.

Wanneer een vector aangewezen wordt door het teeken A,

zullen we zijn projecties op de coördinatenassen OX, OY, OZ,
voorstellen door A

x,
A

y ,
A

z \ evenzoo zijn projectie op een wille-

keurige richting h door Ah , wij zullen die ook dikwijls de com-

ponent van A inde richting h noemen.

Wij moeten nu vooreerst eenige notaties en bewerkingen met

vectoren leeren kennen, waardoor het mogelijk wordt betrekkingen
waarin vectoren voorkomen op te schrijven, zonder gebruik te
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maken van de drie projecties. Hierdoor bereiken we in vele ge-

vallen, dat we een betrekking door éen vergelijking (vectorver-
gelijking) uitdrukken, waarvoor we anders drie vergelijkingen
zouden noodig hebben.

Door de welbekende constructie van het samenstellen van

vectoren leiden we uit eenige gegeven vectoren een vector af

die de resultante genoemd wordt. Deze bewerking heeft met de

optelling van getallen de eigenschap gemeen, dat het resultaat

onafhankelijk is van de volgorde der elementen waarop zij wordt

toegepast. Hebben de vectoren, die samengesteld worden, alle

gelijke richting dan gaat deze bewerking ineen gewone optel-
ling over. Ook, als dit niet het geval is, spreken we vaneen

vectorsom en stellen die voor met behulp van het teeken +.

Zijnde samen te stellen vectoren A, B enz. de resultante R dan

hebben we dus

R A + B + (I)
Dit is nu een vectorvergelijking, zij is gelijkwaardig met de drie

gewone vergelijkingen
Rj =A

x + B
x + ...

Rj = Aj, + 8,, + . ..

R
=
= A

z + B- + . . .

Wij komen nu van zelf tot de definitie vaneen vectorverschil.

Dit wordt gegeven door de vergelijking
A B = C,

die de zelfde betrekking tusschen de vectoren uitdrukt als

A = B + C.

Het product van twee vectoren zullen we op twee manieren

definieeren, en dus twee producten vaststellen. Het eene is een

scalaire grootheid, het andere een vector. Het scalair product
van twee vectoren A en B stellen we voor door (A. B), het

wordt gevonden door het product der getallen, die de grootte
der beide vectoren voorstellen nog te vermenigvuldigen met den

cosinus van den hoek a, tusschen hun richtingen, of, wat op

het zelfde neerkomt, door de grootte van den eenen vector te

vermenigvuldigen met de positief of negatief gerekende projectie
van den anderen op den eersten. Is de hoek u tusschen de

vectoren = 90° dan wordt dus het scalair product o, voor vectoren
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van bepaalde grootte is het zoo groot mogelijk als hun richtingen
samenvallen, dus voor & = 0. Wij kunnen dit product gemakkelijk
berekenen met behulp van de projecties der beide vectoren.

We vinden dan

(A .B)=Axßx+Ay By + A. B
z . . . . (2)

Voor het scalair product geldt de commutatieve eigenschap,

uitgedrukt door

(A. B) =(B .A) (3)

Is eender vectoren een vectorsom, dan geldt ook de distri-

butieve eigenschap

(A .
B + Cj)= (A . B) + (A . C) (4)

Het vectorproduct van twee vectoren A en B stellen we voor

door [A . B] ; het is een vector loodrecht op het vlak der gegeven

vectoren naar dien kant, die pa6t bij een wenteling van A naar

B overeen uitspringenden hoek; de grootte van dien vector wordt

gegeven door het aantal oppervlakte-eenheden van ’t parallelo-

gram, dat men op de gegeven vectoren kan beschrijven. Wij
kunnen die grootte dus berekenen door het product der getallen,
die de grootte der gegeven vectoren aangeven, nog met sin %

te vermenigvuldigen. Het vectorproduct is dus o als de rich-

tingen der gegeven vectoren samenvallen, dus bij dien stand,

waar het scalair product zoo groot mogelijk is, en het is zoo

groot mogelijk, als de gegeven vectoren loodrecht op elkaar staan

en dus het scalair product o is. Het vectorproduct heeft niet de

commutatieve eigenschap, maar we hebben volgens de definitie

[A . B] = [B . A] (5)

De distributieve wet blijft echter gelden:

[A.B + C] = [A.B] + [A.C], (6)

en [B + C
. A] = [B . A] + [C . A] (?)

zooals blijkt dooreen eenvoudige stereometrische beschouwing.
Past men deze wet toe op het product [A* +A

y + A
s .

B
x +By -f- B

z]
dan vindt men voor de componenten van [A . B] inde richtingen
der assen

Ay B
s

A„ By ,

A
z
B

x
A

r
B

2
(8)

A.
r By Ay B

x.
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Met behulp van deze formules verifieert men gemakkelijk

([A . B]. C) =(A. [B . C]), (9)

beide leden dezer vergelijking stellen het aantal inhoudseenheden

voor van het parallelepipedum, dat de drie vectoren tot ribben

heeft. Uit (9) volgt verder

(A.[A.B]) = 0 (io)

wat ook rechtstreeks uit de definities kan worden afgeleid.

Het is uit de mechanica bekend, dat men een willekeurig

stelsel krachten, die op een vast lichaam van onveranderlijken

vorm werken, kan vereenvoudigen dooreen aantal krachten met

gemeenschappelijk aangrijpingspunt te vervangen door hun resul-

tante en dooreen stelsel van twee gelijke maar tegengestelde

langs de zelfde lijn liggende krachten toe te voegen of weg te

laten. Stelsels krachten, die door toepassing van deze bewer-

kingen uit elkaar afgeleid kunnen worden noemt men aequivalent.

Wij kunnen nu bewijzen, dat een willekeurig stelsel krachten

aequivalent is met éen enkele kracht en een koppel. Kiezen wij nl.

een willekeurig punt 0 als oorsprong en zij A een onzer krachten,

dan brengen wij in 0 een kracht A, aan gelijk en evenwijdig

met A en een kracht A
2

daaraan tegengesteld. De kracht Ais dan

aequivalent met het stelsel A, A,, A
2 ,

hiervan vormen A, A
2

een koppel. Den arm van dit koppel, r, d.i. de loodlijn uit 0

op A kunnen wij als een vector beschouwen en het moment

van het koppel is dan het vectorproduct

[r.A], (ii)

waarbij men onder r ook den vector kan verstaan van 0 naar

een willekeurig punt van A.

Het is uit de elementaire theorie der koppels bekend, dat

twee koppels aequivalent zijn, als ze gelijke momenten hebben

en dat men een stelsel koppels kan vervangen door éen enkel

koppel, als men zorgt, dat dit tot moment heeft de resultante

van de momenten der afzonderlijke koppels.

Behandelen wij nu alle krachten van ons stelsel zooals wijde

kracht A gedaan hebben, dan blijkt het stelsel aequivalent te

zijn met een aantal krachten in O, die wij kunnen vervangen

dooreen enkele resultante en een aantal koppels, die wij kun-

nen vervangen door eèn enkel koppel.
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Noemen wijde projecties der verschillende krachten op de

coördinaatassen Xk,
Yk,

Zk [k=i, 2,3...) en de coördinaten

van hun aangrijpingspunten xk, jVk> zk,
dan vinden we voor de

componenten der resultante

F=2Fb Z=^Zk , . . . (12)

en voor die van het moment van het resulteerend koppel

L = 2 (y k Zk —** Yk), M= 2 (** Z*),
N=?L{xk Yk -yk Xk) (13)

Dit koppel is klaarblijkelijk van de keuze van den oorsprong

afhankelijk. Hadden wede krachten overgebracht naar een punt
0' welks coördinaten t. o. v. 0 zijn x

O , ya ,
z

a
dan hadden wij

voor dit moment gevonden

Lo =2 j {yk y0 ) zk (zk z
0) Yk \ —L [y0

Zz
0 Y),

M
a
= M— (za

Xx
a Z), (14)

N,= N — [x
a
Y— ya

X).

Deze vector wordt dus verkregen dooreen vector gelijk en

evenwijdig met het moment t. o. v. den oorsprong samen te stellen

met het moment van de door den oorsprong getrokken resul-

tante t. o. v. O'.

Ook bij stelsels vectoren, die een andere beteekenis dan krach-

ten hebben, is er veelal aanleiding om van de resultante en het

resulteerend moment ten opzichte vaneen of ander puntte

spreken. Die worden ook dan door de vergelijkingen (12) en (14)
bepaald, terwijl het moment vaneen vector ten opzichte van 0

steeds door (11) bepaald wordt.

Het is gemakkelijk te bewijzen, dat het scalair product van

de resultante en het resulteerend moment t. o. v. een willekeurig
punt van de ligging van dit laatste onafhankelijk is. Wij vinden

hiervoor n.l. volgens (12) en (14)

LX+MY+NZ,

waaruit blijkt dat het onafhankelijk is van x
O,y0 ,

z
O.

Wij hadden deze uitkomsten ook met behulp van vectorver-

gelijkingen kunnen uitdrukken. Wij vinden dan voor de resultante

R = 2 A*.

en voor het resulteerend moment t. o. v. 0, als rk den vector
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voorstelt van 0 naar het beginpunt (of een willekeurig ander

punt) van A^
K = 2 [r* . A*].

Voorts wordt het resulteerend moment t. o. v. O', als r„ den

vector 0 0' voorstelt.

K, = 2 [(r* —r,). A,] =K £ [ro
. Ak ] =K - [r„. R]

en het scalair product van resultante en resulteerend moment,

volgens (10):

(K„ . R) = (K . R) ([r„ . R] . R) = (K . R).

Daar ook de resultante onafhankelijk is van de ligging van o'
,

kan men de laatste stelling ook uitdrukken door te zeggen, dat

de projectie van het resulteerend moment op de resultante constant

is. Het resulteerend moment is dus zoo klein mogelijk, als het

punt x
O,y0 0,0z0

zoo gekozen wordt dat het resulteerend moment de

zelfde richting heeft als de resultante. Volgens (14) moet daartoe

L [y O
Z z

0 Y) M—(z„X-xO Z) N—{x.Y—y.X)
XYZ

' (

Beschouwen wij hierin xO, yO , z„ als loopende coördinaten dan stellen

deze vergelijkingen een rechte voor, die de as van het vectoren-

stelsel genoemd wordt.

Velden.

Wij zullen dikwijls te doen hebben met grootheden, zoowel

scalaire grootheden als vectoren, die een gegeven waarde hebben

in ieder punt van zeker gebied, het veld van die grootheid, dat

zich ook tot in het oneindige kan uitstrekken. Hebben wij met

vectoren te doen, dan zal in het algemeen zoowel de grootte
als de richting van den vector van punt tot punt veranderen.

De grootheid is in het geheele veld bekend, wanneer voor het

geval vaneen scalaire grootheid deze grootheid zelf, en voor

het geval vaneen vector de projecties op de assen gegeven

zijn als functies van de coördinaten van het punt, waar wij deze

grootheid willen opgeven. Zulke grootheden noemen we punt-
functies. Wij zullen nu verklaren, wat men bij een dergelijke
scalaire grootheid Cp verstaat onder het differentiaalquotient in

een bepaalde richting h. Daartoe beschouwen wijde waarde van

<p in eenig punt P en ineen punt P' zoo gelegen dat P P' = A h



LIJNINTEGRAAL. 7

de gegeven richting h heeft. Nu wordt

ff
_

Lim. Qp—Qp
ö h A/i O A h

’

als deze limiet bestaat, het differentiaalquotient van p in P in

de richting h genoemd. Het is duidelijk, dat de gewone partieele

differentiaalquotienten 'dp/'dx, 'dp/dy en dp/ds als bijzondere

gevallen hiervan kunnen beschouwd worden. Inde toepassingen
komen ook vaak zulke differentiaalquotienten voor van de com-

ponenten vaneen vector, deze worden daarbij als scalaire groot-
heden behandeld.

Denken wij ons nu in het veld eener scalaire grootheid p,
dat zoowel een twee- als een driedimensionale uitgebreidheid
kan hebben, tusschen twee punten A en B een kromme getrokken,
en denken wij ons die kromme op willekeurige manier in ele-

menten verdeeld, waarbij wijde lengte vaneen element door

As zullen aanwijzen. Kiezen wij nu verder in elk element een

punt en vermenigvuldigen wijde waarde der beschouwde groot-

heid in dat punt met A j, dan kunnen wij evenals bij de gewone

integraal bewijzen, dat de uitdrukking

Xp As,

waarbij de som over alle elementen der beschouwde kromme

moet worden uitgestrekt, tot een bepaalde limiet nadert, als we

de elementen A s steeds kleiner en dus hun aantal onbepaald

grooter laten worden, (althans onder zekere voorwaarden voor

de functie p en de kromme A B, waaraan bij physische toepas-

singen steeds voldaan is). Deze limiet noemen wede lynintegraal
der functie cp over de beschouwde kromme en wij stellen ze

voor door
B

f pds,
A

waarbij zoo noodig de integratieweg nog afzonderlijk moet wor-

den aangewezen.

Wij spreken ook over de lynintegraal vaneen vector A en

juist die zullen wij inde toepassing vaak ontmoeten. Wij kun-

nen die op de zelfde manier definieeren, als wij ons de kromme

lijn ineen bepaalde richting doorloopen denken, stel van A

naar B, en voor een element der integraal nemen het scalair

product der vectoren A en Ai, of, wat op hetzelfde neerkomt,
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het product van Aj met de projectie van A op de raaklijn in het

beschouwde punt. Wij stellen dan ook de lijnintegraal voor door

B

ƒ A
s ds,

A

waarbij de index j de richting van het element der kromme, of

wat hetzelfde is, de richting der raaklijn aanwijst. Het is duidelijk,

dat het teeken der lijnintegraal omkeert, als men de lijn in

tegengestelde richting doorloopt. Met behulp van de componenten

van den vector inde richtingen der assen kunnen wij deze

integraal uitdrukken door

J ( Aj; +Ay ‘ds + Az Js) ds
’

A

waarvoor ook wel geschreven wordt

B

S(A, dx + A
y

dy + A
z
d z).

A

De integratieweg kan ook een gesloten kromme zijn. Wij be-

hoeven voor dat geval aan onze definities niets te veranderen

Op een dergelijke manier definieeren we een oppervlakteinte-

graal. Wij moeten hier de gevallen onderscheiden vaneen ge-

sloten oppervlak of vaneen oppervlak dat aan een randlijn eindigt.

Onder de oppervlakteintegraal vaneen scalaire grootheid $ ver-

staan wede limiet der uitdrukking

2 A <7
,

waarbij A v een oppervlakte-element voorstelt en <p de waarde

der functie in eenig punt van dat element. Inde integraalrekening

wordt bewezen dat ook nu (althans onder zekere voorwaarden)

deze uitdrukking tot een bepaalde limiet nadert, onafhankelijk

ervan hoe wij onze oppervlakte-eiementen oorspronkelijk ge-

kozen hadden, en hoe wij ons het onbepaald afnemen denken.

Op een dergelijke wijze definieeren wijde oppervlakteintegraal
vaneen vector A. Daarbij nemen we als een element der integraal
het scalair product van den vector A en een vector inde richting

van de normaal op het oppervlak, en waarvan de grootte door

de getalwaarde van Ao- wordt bepaald, of wel, wat op hetzelfde
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neerkomt, wij nemen het product van A <r met de projectie van

A op de normaal. Wij stellen dan ook de oppervlakteintegraal
voor door

J A„ d <7.

Onze bepaling is echter nog niet ondubbelzinnig, zoolang we niet

nader vastgesteld hebben, wat wij zullen verstaan onder de posi-
tieve richting der normaal. Dit gaat gemakkelijk, als wij met een

gesloten oppervlak te doen hebben, waar wij een natuurlijk on-

derscheid tusschen de beide kanten van het oppervlak hebben,
den binnenkant en den buitenkant. Wij zullen de normaal

positief rekenen inde richting naar buiten.

Ook wanneer wij te doen hebben met oppervlakken, die aan

een zekere randlijn eindigen, zullen wij ons beperken tot opper-

vlakken, waaraan we twee kanten kunnen onderscheiden, zoo-

danig dat wij, als we ons over het oppervlak bewegen aan den

eenen kant, niet aan den anderen kant kunnen komen zonder

de randlijn te passeeren. Wij zullen dan eender beide kanten

aanwijzen als die waarheen de positieve richting der normaal

loopt. Namen we daarvoor de andere, dan zou het teeken der

oppervlakteintegraal omkeeren.

Hebben we langs de randlijn een bepaalde richting van rond-

gang vastgesteld, dan kunnen wijde daarbij passende richting
der normalen als de positieve kiezen. Wij behoeven die natuurlijk
slechts voor éen element aan te wijzen, daar ze dan verder voor

het heele oppervlak vaststaat. Nemen wij nu een oppervlakte-
element, welks begrenzing gedeeltelijk langs de randlijn ligt en

kiezen wij langs die begrenzing de richting van rondgang, welke

op het gemeenschappelijk deel samenvalt met die langs de rand-

lijn, dan is, als het oppervlakte-element klein genoeg is, de rich-

ting der normaal, die bij deze richting van rondgang past, be-

paald en deze kiezen we ook voor ons oppervlak als de

positieve.
Wij kunnen de oppervlakteintegraal gemakkelijk uitdrukken

met behulp van de componenten van den vector inde richting der

assen. Wij vinden namelijk, als wijde hoeken die A met de assen

maakt aanwijzen door (Ax) enz. en evenzoo de hoeken, die de

normaal op het oppervlak met de assen maakt, door (n x) enz.,
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I A
n

d <r —I A cos (A n) de=I A jcos (A x) cos (n x) -j-

-+ cos (A y) cos (ny ) + cos (A z) cos (n z)\ da =

ƒ jAx
cos (n x) + A

y
cos (n y) +Az

cos (n z)\ dn.

Op overeenkomstige wijze kunnen wij ook een ruimteintegraal
definieeren. Daarbij hebben wij gewoonlijk niet met vectoren

te doen. De ruimteintegraal eener grootheid <p over de ruimte

binnen een zeker oppervlak stellen wij voor door

J Cp d S,

waarbij zoo noodig de ruimte, waarover de integraal wordt uit-

gestrekt, bij het integraalteeken kan worden uitgedrukt. Ook hier

is de waarde der integraal onafhankelijk van de keuze der ruimte-

elementen. Wij zullen nu eenige stellingen bespreken die ons het

verband leeren kennen tusschen sommige ruimteintegralen en

oppervlakteintegralen en tusschen sommige oppervlakteintegralen
en lijnintegralen.

Stelling van Gauss.

Beschouwen wij daartoe vooreerst

J d x

genomen over de ruimte binnen een zeker gesloten oppervlak <r.

Wij zullen vooronderstellen, dat de componenten van A binnen

en op dat oppervlak eindig en doorloopend zijn en binnen het

oppervlak ook eindige en doorloopende afgeleiden hebben. Het

is voor onze beschouwingen onverschillig of de vector A ook

buiten het oppervlak gegeven is en als hij er gegeven is, welke

waarden hij er heeft. Wij behoeven in dat geval b.v. volstrekt

niet de mogelijkheid uitte sluiten, dat de component A
x

een

eindigen sprong maakt als men het oppervlak ineen of ander

punt passeert.
Denken wij ons den cylinder aangebracht, die het oppervlak

omhult en welks beschrijvende lijnen evenwijdig zijn aan de A-

as. Deze snijdt het Y Z-wlak volgens een gesloten kromme, het

oppervlak binnen deze kromme verdeden we in zeer kleine ele-

menten dt
x

en wij beschouwen nu weer cylinders evenwijdig

aan de W-as, die deze elementen tot basis hebben. Wij vragen
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ons af, welk deel de ruimte binnen zoo’n cylinder en het opper-

vlak <r tot onze ruimteintegraal zal bijdragen. Denken wij ons

eenvoudigheidshalve, dat de cylinder het oppervlak tr maar op

twee plaatsen doorsnijdt, bij een element d tr, rondom een punt

P
x

waar we, als weden cylinder inde richting der positieve X-

as doorloopen, het oppervlak binnen dringen en bij een element

d (7
2

rondom een punt P
2 ,

waar we er weer uittreden. Verdeden

wij nu de ruimte binnen den cylinder tusschen d<7
x

en d <7
2

in

ruimte-elementen door vlakken loodrecht op zijn beschrijvende

lijnen, dan kunnen wij voor zoo’n element schrijven d<7
x

dx en

wij vinden voor het beschouwde deel onzer integraal
Pï

d*
x f x = (Ax2 A*,) d <j

x ,

I o X

>1
waarbij A

xi
en A

xx
de waarden zijn van A

x
inde punten P

2

en van het oppervlak.

Wijzen wij nu de richting der naar buiten getrokken normaal

aan het oppervlak u bij P
2 aan door n

2 , bij jP, door zz,, dan is

daar de hoek («, x) stomp en de hoek (« 2 x) scherp is

d <s
x
= d (Tj cos ( n2

= d <r
1

cos («, ;r).
Het beschouwde cylindertje levert dus voor onze integraal een

bijdrage
A

X2
cos (n2

x) d<r
2
+ A

xl
cos («, ;r) d cr,

en het is duidelijk, dat wijde geheele ruimteintegraal kunnen

vervangen door

JAx cos (n x) d<7

uitgestrekt over het geheele oppervlak tr. Het is gemakkelijk dit

bewijs nu aan te vullen voor het geval, dat sommige der elemen-

taire cylinders het oppervlak meer dan tweemaal snijden. Op
dezelfde manier zouden wij vinden

ƒ dS= ƒ A
y

cos (« ƒ) dtr en j"~dS=J A
z cos (n z) d<7

en door deze drie uitkomsten op te tellen

/Cit+£ + £)"-
=

f{ A
x

cos (n x) 4- A
y

cos (ny) +A, cos (n'z) } da JA
u

da. (16)

Dit is de Stelling van Gauss.
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De laatste integraal heeft een belangrijke physische beteekenis,

wanneer de vector A in ieder punt het product is van de snel-

heid v in een bewegende vloeistofmassa met de dichtheid der

vloeistof. Zij stelt dan voor de hoeveelheid vloeistof die door

het oppervlak <7 naar buiten stroomt, berekend per tijdseenheid.
Beschouwen wij namelijk het element d<r bij een punt P ; daar-

door stroomt gedurende een tijdselement dt de hoeveelheid vloei-

stof, welke zich aan het begin van dat tijdselement bevindt in

een scheeven cylinder, die d i tot grondvlak heeft terwijl de be-

schrijvende lijnen de richting der snelheid in P hebben en de

lengte v dt. De inhoud van dezen cylinder bedraagt, afgezien van

het teeken v„ d t dtr en de massa, die hij bevat is pvn
dl du =

A
n
dt da. Deze hoeveelheid vloeistof stroomt door het element

d<r naar buiten als A
n positief is en naar binnen als A„ negatief

is. Wanneer wij dus de hoeveelheid vloeistof willen berekenen,

die gedurende den tijd dt door het oppervlak tr naar buiten,

of meer naar buiten dan naar binnen stroomt, dan moeten wij

voor het element d t in ieder geval een bijdrage in rekening

brengen, voorgesteld door A„ da dt en wij vinden voor het ge-

heele oppervlak
dtfA„d<r.

Hebben wij te doen met een onsamendrukbare vloeistof, dan

moet deze uitkomst voor ieder gesloten oppervlak <r gelijk aan

O zijn. Volgens de formule (16) moet dan ook

((^ + ir^ + ir) d s
’

J\ d X dj/ J«/

uitgestrekt over elk willekeurig deel der ruimte, die door de

beschouwde vloeistof wordt ingenomen, de waarde o hebben,

.
.

(IA-, ?A
z

wat alleen mogelijk is, als in ieder punt h -r- h -r
— = o is.

dxoy o z

Wij kunnen dit laatste ook op andere manier bewijzen. Daartoe

beschouwen wij een zeer klein rechthoekig parallelepipedum (fig. i)

met ribben evenwijdig aan de coördinatenassen, en welker lengten

wijdoor dx,dy en d z zullen voorstellen, en wij vragen naar de

vermindering der hoeveelheid vloeistof binnen dit parallelepipedum

gedurende een tijdsverloop dt.

Zij P een punt van het linker zijvlak jj YOZ, Q het overeen-
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komstige punt van het rechter zijvlak, dan wordt de hoeveelheid

vloeistof, die gedurende den tijd dt door het linker zijvlak het

parallelepipedum binnenstroomt A
x
pdt dy dz en de hoeveel-

heid, die door het rechter zijvlak het parallelepipedum verlaat

A
x§ dt dy dz\ de vermindering der hoeveelheid vloeistof binnen

het parallelepipedum tengevolge van de strooming door deze

beide zijvlakken bedraagt dus

d A
(Ax q A

xp)dt dy dz = dxdydz d t.

Op dezelfde manier vinden we tengevolge van de strooming
door het grond- en bovenvlak tezamen

d x dy d z d t,
dy

en voor vóór- en achtervlak

hA.
77,,

—— dx dy dz dt,
d z

en dus in het geheel

/d A, ?A„ t* AA
. . .

• • - (I7)

Bij het afleiden van deze uitkomst hebben wij b. v. voor de

hoeveelheid vloeistof, die

door het zijvlak dy dz

bij P naar binnen stroomt

een uitdrukking opge-
schreven

, waarbij geen

rekening wordt gehouden
met de omstandigheid
dat de vector A in ver-

schillende punten van dit

vlakje verschillende waar-

den zal hebben, terwijl
toch inde uitkomst juist
de verschillen tusschen

de waarden van dien

vector in punten, welker afstanden van de orde van grootte der

afmetingen van ons parallelepipedum zijn, een rol spelen. Het is

echter gemakkelijk in te zien, dat de wijziging, die wij inde

Fig. i.
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formule moeten aanbrengen, als wij wel rekening houden met

de verschillen tusschen de waarden van A.
x

inde verschillende

punten van het zijvlak bij P slechts betrekking heeft op termen

van hoogere orde. Wij moeten dan namelijk het oppervlak dy dz

in kleinere elementen d n verdeeld denken en de hoeveelheid

vloeistof, die door het bedoelde zijvlak naar binnen stroomt door

een integratie vinden, evenzoo de hoeveelheid die bij Q naar

buiten stroomt en wij moeten het verschil dier twee integralen
bepalen. Wij vinden dan klaarblijkelijk een uitkomst, die men

kan verkrijgen door

3 Aj.
-v
— d x d t dtr

over het geheele zijvlakje bij P te integreeren. Wij kunnen de

uitkomst dan volgens een bekende stelling uit de integraalrekening
brengen inden vorm

dxdydzdt
x )F

waarbij P' een bepaald punt in het zijvlak is, dat gewoonlijk
van P zal verschillen. Nu is, als we PP' = h noemen, h een

grootheid van dezelfde orde als dx, dy en dz en we vinden

(***) (1>AX
\ ,(*AX

\

\ix Jp- \*X )p + U/ldx'p-’

waarbij P" een punt aanwijst tusschen P en P'.

In (17) zouden we dus ? A.x[h xen evenzoo BA y en B A
2/B z

door uitdrukkingen zooals er in het tweede lid der laatste formule

een geschreven is moeten vervangen. Het is nu echter dadelijk
te zien, dat daardoor slechts termen worden toegevoegd, die

(wegens den factor h) tegenover de andere mogen worden ver-

waarloosd.

De uitdrukking
B A_r 8A.,, BA

c

B*
+

Bj
+

B0

wordt de divergentie van den vector A genoemd, en geschreven
div A. Wanneer voor het geval vaneen stroomende vloeistof A

de boven aangegeven beteekenis heeft, dan drukt zij de ver-

mindering der hoeveelheid stof ineen volume-element uit, be-

rekend per tijdseenheid en per volume-eenheid. Hebben wij te
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doen met een onsamendrukbare vloeistof, dan moet dus in ieder

punt steeds

div A = o (iB)

zijn, en in dit geval geldt deze formule ook, als A niet het

product van snelheid en dichtheid maarde snelheid zelf voorstelt.

De divergentie vaneen vector is een scalaire grootheid, die

in ieder punt van het veld bepaald is. Wij hebben om deze

grootheid te berekenen ons vaneen bepaald assenstelsel bediend.

Zoowel uit de laatst besproken beteekenis als uit de vergelijking

(16) kan men echter afleiden dat zij daarvan onafhankelijk is.

Ook door directe berekening kan men trouwens gemakkelijk
aantoonen, dat men door het invoeren vaneen nieuw recht-

hoekig coördinatenstelsel weer tot een uitdrukking van juist den

zelfden vorm komt. Men drukt deze eigenschap uit door te zeg-

gen, dat deze uitdrukking invariant is bij die coördinatentrans-

formatie.

Uit het vorige blijkt, dat de voorwaarde, dat in ieder punt
div A = o is, gelijkwaardig is met de voorwaarde dat over ieder

gesloten oppervlak
S A

n
d<t = o (19)

is.

Daarbij moet echter nog iets worden opgemerkt. Wij hebben

in het voorgaande namelijk steeds voorondersteld, dat de com-

ponenten van den vector A continue functies der coördinaten

zijn. In physische toepassingen komt het echter vaak voor, dat

de beschouwde vectoren ter weerszijden vaneen bepaald opper-

vlak, b.v. het grensvlak tusschen twee verschillende stoffen, ver-

schillende waarden hebben. Zoo’n vlak is dan een discontinuïteits-

vlak en ineen punt van zoo’n vlak verliest b.v. de uitdrukking
öAj, 3A„ 3A„

,

■ 1 -) haar beteekenis.
3 x

Aan welke voorwaarde moet nu de vector A inde nabijheid
vaneen discontinuïteitsvlak voldoen, als hij de stroomsnelheid

ineen onsamendrukbare vloeistof zal voorstellen ? Beschouwen

wij daartoe een zeer kleine doosvormige ruimte, waarvan twee

zijvlakken A
t
B

t en A
2

B.
2 (fig. 2) ter weerszijden van het dis-

continuïteitsvlak <7 en op zeer kleinen afstand daarvan gelegen
zijn, terwijl de verdere begrenzing gevormd wordt dooreen
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cylindermantel waarvan de beschrijvende lijnen evenwijdig zijn

aan eender normalen van dat oppervlak inde omgeving.

Wij denken ons de eerstgenoemde zijvlakken zoo klein, dat

wij mogen afzien van de verschillen tusschen

de waarden van den vector A inde verschil-

lende punten van het vlak A , B
x

en evenzoo

van het vlak A
2

82.B
2 .

Verder stellen wij ons

voor, dat de oppervlakken van deze zij-

vlakken nog zeer groot zijn in vergelijking

met dat van den cylindermantel. Wij willen

nu uitdrukken, dat de geheele hoeveelheid

vloeistof, binnen die doos onveranderd blijft,

dat dus ineen willekeurig tijdsdeel evenveel

vloeistof naar binnen stroomt door het eene

deel der begrenzing als door het andere naar

buiten. Wegens onze laatste onderstelling

mogen wij daarbij afzien van de hoeveelheid

vloeistof die door den cylindermantel stroomt. (Daarbij is, zooals

steeds in onze beschouwingen, stilzwijgend ondersteld, dat de

vector A overal een eindige waarde heeft). De hoeveelheid, die,

per tijdseenheid berekend, door het zijvlak A
x
B

x
naar binnen

stroomt kunnen wij voorstellen door

(A„), d<r,

waarbij d<t de grootte der zijvlakken A
x
B x en A

2
B

2
aanwijst,

n de richting der normaal van B x naar B.
2

en met den index I

wordt aangeduid, dat wijde waarde van de component A„ moeten

hebben aan dien kant van het vlak <r waar A
x
B

x ligt. Evenzoo

vinden we voor de hoeveelheid, die door A
2
B

2
binnenstroomt

(Aw)2 d7.

En deze uitdrukkingen moeten tezamen nul opleveren, waar-

voor klaarblijkelijk vereischt wordt

(A„), = (A m)2
(20)

of in woorden, dat de normale component van den vector ook

aan het discontinuïteitsvlak doorloopend moet zijn.

Het is duidelijk, dat als wij met een onsamendrukbare vloeistof

te doen hebben, de betrekking (19) voor ieder gesloten oppervlak
ook wanneer het door het beschouwde discontinuïteitsoppervlak

wordt gesneden moet gelden en dat deze voorwaarde ook vol-

Fig. 2 .
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doende is, om de onsamendrukbaarheid te kenschetsen. Inde

geheele ruimte zoowel aan den eenen als aan den anderen kant

van het discontinuïteitsoppervlak blijven onze vroegere beschou-

wingen gelden en hebben we dus in ieder punt de betrekking
{18). Aan de punten van het discontinuïteitsvlak geldt dan de

betrekking (20). In dezen zin kunnen wij dus zeggen dat (19)
gelijkwaardig is met (18) en (20) tezamen.

Wij zullen nu een figuur bespreken, die in vele beschouwingen
kan dienen om de verdeeling vaneen vector A over het veld

aanschouwelijk te maken. Daarbij beginnen we met het bepalen
van richtingslijnen. Gaan we vanuit een willekeurig punt van

het veld een klein eindje voort inde richting die de beschouwde

vector in dat punt heeft, daarna een klein eindje inde richting
van den vector in het punt dat dan

bereikt is en zoo vervolgens, dan

ontstaat een zekere gebroken lijn.
De limiet waartoe deze nadert, als

wede lengte der achtereenvolgende

zijden onbepaald laten afnemen, is

een kromme die de eigenschap heeft,
dat in elk van haar punten de raak-

lijn de richting heeft van den vector

in dat punt. Deze krommen kan

men in het algemeen richtingslijnen
noemen, in bijzondere toepassingen
noemt men ze al naar de beteekenis

der beschouwde vectoren kracht-

lijnen, verplaatsingslijnen, stroom-

lijnen enz. Nemen wij nu in het

veld een zeer klein gesloten lijntje
en denken we door alle punten van dat lijntje richtingslijnen

getrokken, dan ontstaat een buisvormig oppervlak, dat wij in

’t algemeen richtingsbuis noemen en in bijzondere gevallen weer

krachtbuis enz. Deze richtingsbuizen hebben een merkwaardige

eigenschap, als de vector Ade stroomsnelheid ineen onsamen-

drukbare vloeistof voorstelt. Denken wij ons de ruimte begrensd
dooreen richtingsbuis en twee loodrechte doorsneden, «, en «

2,

Lorentz Lessen VIII. 2

Fig. 3-
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en stellen wij ons voor uitte drukken, dat de hoeveelheid vloeistof

binnen die ruimte onveranderd blijft. Door de buiswanden stroomt

geen vloeistof, daar de richting der stroomsnelheid overal inden

buiswand ligt. Door het vlakje cc
{

stroomt, per tijdseenheid be-

rekend, een hoeveelheid A, ca, naar binnen als A, de waarde van

den vector ineen punt van het oppervlak ca, voorstelt; wij denken

ons het oppervlak ca, zoo klein, dat wij van de verschillen tusschen

de waarden van den vector in verschillende punten van dat

vlakje mogen afzien. Door het vlakje ca
2

stroomt evenzoo A., ca
2

naar buiten en deze hoeveelheden moeten klaarblijkelijk gelijk zijn,

A,«,=A2
w

2 (21)

De loodrechte doorsnede der buis is dus in ieder punt omge-

keerd evenredig met de waarde van den vector in dat punt.
Het is duidelijk, dat wanneer wij twee doorsneden o/, en cc'

2

aanbrengen door vlakken, wier normalen met de richtingen van

den vector A ineen punt van de doorsneden scherpe hoeken

en^
2

maken de betrekking (21) moet vervangen worden door

A, cc\ cos &, =A
2

cc'
2

cos $
2 (22)

Wij kunnen nu het geheele veld in dergelijke richtingsbuizen ver-

deeld denken. Uit de betrekking (21) blijkt, dat deze buizen nooit

kunnen eindigen doordat de doorsnede zich ineen punt samen-

trekt. Wij zullen ons voorstellen dat zij öf gesloten zijn öf be-

ginnen en eindigen aan de grenzen van het veld.

Solenoïdale verdeeling.
De betrekking (21), die steeds geldt, als Ade snelheid ineen

onsamendrukbare vloeistof voorstelt, is ook voldoende om te ver-

zekeren, dat de vector A zoodanig over het veld verdeeld, is dat

hij de snelheid ineen onsamendrukbare vloeistof zou kunnen

voorstellen. Immers wanneer wij onder A een stroomsnelheid

verstaan, kunnen wij uit (21) (of (22), die daarmee gelijkwaardig

is) afleiden, dat de geheele hoeveelheid stof binnen een wille-

keurig gesloten oppervlak, dat geheel binnen het veld van den

vector ligt, onveranderd blijft. ledere richtingsbuis, die het opper-

vlak binnendringt, treedt er volgens het voorgaande ook weer uit.

Het is mogelijk dat zoo’n richtingsbuis dan weer opnieuw het

oppervlak binnengaat, maar dan moet zij het ook weer opnieuw
verlaten, in ieder geval kunnen wijde oppervlakte-elementen, die
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doorsneden vaneen zelfde richtingsbuis zijn, twee aan twee nemen,

bovendien kunnen wij het geheele oppervlak in dergelijke ele-

menten verdeelen (behalve wanneer een deel van het oppervlak
met den wand vaneen of meer richtingsbuizen samen valt, maar

dan zal doordat deel in het geheel geen stof naar binnen of

naar buiten stroomen). De vergelijking (22) drukt nu uit, dat aan

het eene van zoo’n tweetal elementen evenveel stof het oppervlak
binnenstroomt, als aan het andere naar buiten gaat. De uitdrukking

. A, cos 3, d t stelt namelijk den inhoud voor van den scheeven

cylinder, die de vloeistof bevat, die gedurende den tijd dt door

het oppervlakte-element u\ naar binnen stroomt. Wanneer dus

voor iedere richtingsbuis (21) of (22) geldt, zal de geheele hoe-

veelheid stof binnen het beschouwde oppervlak onveranderd blijven.
Wij zeggen, als aan deze voorwaarde voldaan is, dat de vector

A solenoïdaal verdeeld is. Blijkens het vorige wordt de solenoïdale

verdeeling dus ook uitgedrukt door de vergelijking ƒA„ d<r = o

of ook door (18) en (20) te samen.

Voor het geval, dat er een discontinuïteitsvlak voorkomt, weten

wij al, dat de component vaneen solenoïdaal verdeelden vector

A inde richting van de normaal op het discontinuïteitsvlak door-

loopend is. Hetzelfde moet dan volgens (22) ook gelden van de

doorsnede eener richtingsbuis met een vlak evenwijdig aan het

discontinuïteitsvlak. De componenten evenwijdig aan het discon-

tinuïteitsvlak zullen in het algemeen niet doorloopend zijn, (was dat

wel het geval dan zou aan het discontinuïteitsvlak niets bijzonders
aan onzen vector zijn op te merken). Construeeren wij dus onzen

vector voor twee punten ter weerszijden van het discontinuïteits-

vlak dan zullen we verschillende richtingen vinden. De richtings-
lijnen en -buizen vertoonen dus aan een discontinuïteitsoppervlak
in het algemeen een knik.

Wij kunnen nu naar het voorbeeld van Faraday onze figuur

nog zoo inrichten, dat zij tegelijkertijd de grootte van den vector

inde verschillende punten van het veld doet overzien. Daartoe

zorgen wij, dat de uitdrukking A a die blijkens het vorige bij

een solenoïdale verdeeling ineen bepaalde richtingsbuis overal

gelijk is, ook voor de verschillende richtingsbuizen telkens dezelfde

waarde krijgt, wat wij natuurlijk doen kunnen door de doorsnede
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der buizen geschikt te kiezen. Denken wij ons een oogenblik
dat wij met een zeer kleine oppervlakte-eenheid werken en dat

wij deze doorsneden zóó kiezen, dat overal As=i is, de door-

snede, i/A maal de gekozen oppervlakte-eenheid, is dan natuurlijk

ook zeer klein. Wij kunnen nu de beteekenis verklaren van de

veel gebruikte uitdrukking: het aantal richtingslijnen, dat een

bepaald deel vaneen oppervlak treft; daartoe hebben we slechts

in plaats van elke richtingsbuis een richtingslijn te nemen, die

b.v. midden door die buis loopt. Daar de buizen nauwer worden,

als A toeneemt zullen deze richtingslijnen inde omgeving vaneen

bepaald punt dichter bij elkaar loopen naarmate de beschouwde

vector in die omgeving grootere waarden aanneemt. Immers het

getal, dat de grootte van den vector uitdrukt, is gelijk aan het

aantal richtingslijnen, dat een oppervlakte-eenheid treft vaneen

vlak, dat in het beschouwde punt loodrecht op de richtingslijnen

gebracht is. Wij kunnen hierbij het werken met zoo’n kleine

oppervlakte-eenheid ook zeer goed vermijden. Daartoe hebben

wijde richtingsbuizen maar zóo te construeeren, dat A ca = I jN,

waarbij N een zeer groot getal kan zijn. Ook hierdoor worden

de richtingslijnen dicht opeen gedrongen, zoodat men van het

aantal per vlakte-eenheid dooreen bepaald oppervlak gaande

kan spreken. Voor dit aantal vinden wij, daar ca i/A N is, IVA

en het wordt dus gelijk aan de grootte van A, als wij vaststellen,

dat wij eronder zullen verstaan i/lVvan het getal, dat onze con-

structie zou opleveren. Het is nu gemakkelijk in te zien, dat het

aantal richtingslijnen, dat een bepaald oppervlaktedeel treft, steeds

gelijk is aan de oppervlakteintegraal
ƒ A„ d cs,

uitgestrekt over hetzelfde oppervlak. Beschouwen wij n.l. als ele-

menten van het oppervlak de doorsneden ca' met onze richtings-

buizen, (die inderdaad onbepaald afnemen, als wij het getal N

onbepaald laten toenemen), dan levert elk zoo’n element voor

de integraal een bijdrage op

A cos (n A) ca';

hierbij is u' cos [n A) de loodrechte doorsnede der buis, zoodat

wij voor deze bijdrage kunnen schrijven
A »,

zij is dus blijkens de manier, waarop wijde richtingsbuis gecon-
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strueerd hebben i jN. Zoo wordt dus de geheele integraal ijN
maal zoo groot als het aantal oppervlakte-elementen, dus voor-

gesteld door hetzelfde getal als het aantal richtingslijnen. Wij
hebben hierbij aangenomen, dat de normaal op het beschouwde

oppervlak naar dien kant getrokken is, waarheen haar richting
met A een scherpen hoek maakt. Het zou kunnen voorkomen,

dat wanneer wij voor een bepaald punt van het oppervlak de

richting der normaal zóo hebben vastgesteld en dan verder de

normaal steeds naar denzelfden kant van het oppervlak trekken,

dat dan op een ander deel de normaal een stompen hoek met

de richting van den vector maakt. Wanneer wij te doen hebben

met een oppervlak zonder bijzondere punten, worden deze deelen

van elkaar gescheiden dooreen kromme in wier punten de nor-

maal op het oppervlak loodrecht op de richting van den vector

A staat, waar dus het oppervlak aan de richtingslijnen raakt,

en er zijn dan een aantal richtingslijnen die het oppervlak twee-

maal doorsnijden. Zulke richtingslijnen moeten voor onze stelling
in het geheel niet meegeteld worden. De richtingsbuizen, die er

aan beantwoorden geven ook voor de oppervlakteintegraal twee

elementen, die elkaar opheffen.
Het zal nu ook duidelijk zijn, wat bij een solenoidaal ver-

deelden vector bedoeld wordt met het aantal richtingslijnen, dat

dooreen bepaalde gesloten kromme omvat wordt en het is ge-

makkelijk te zien, dat dit gelijk is aan de oppervlakteintegraal
van den beschouwden vector overeen willekeurig oppervlak, dat

de bedoelde kromme tot randlijn heeft. Inderdaad zijnde opper-

vlakteintegralen over twee verschillende oppervlakken, die de

bedoelde kromme tot randlijn hebben, steeds gelijk, als we voor

beide de positieve zin van de normaal zoo kiezen, dat ze aan

een zelfde richting van rondgang langs de gegeven kromme be-

antwoordt. Om dit te bewijzen noemen wede beide oppervlakken
0

1
en 0

2 . Deze vormen te samen een gesloten oppervlak en de

oppervlakteintegraal van onzen vector over dit gesloten opper-

vlak is wegens de solenoïdale verdeeling nul. Valt nu onze nor-

maal op het oppervlak 0
,

samen met de naar buiten getrokken
normaal van het gesloten oppervlak, dan zal op het gedeelte,
dat met 0

2
samenvalt de naar buiten getrokken normaal tegen-

gesteld zijn aan de normaal op 0
%.

De oppervlakteintegraal over
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het gesloten oppervlak is dus

ƒ A„ d c ƒ A„ d <J ,
o, o2

en daar deze nul is, volgt hieruit dadelijk de gelijkheid, die wij
bewijzen wilden.

Wij kunnen onze laatste uitkomst ook uitdrukken, door te

zeggen dat de solenoidale verdeeling de noodige en voldoende

voorwaarde is, waaraan een vector moet voldoen, opdat zijn
oppervlakteintegraal alleen afhankelijk zij van de randlijn van

het oppervlak.

Potentiaalvector.

Een dergelijke quaestie doet zich voor bij de lijnintegraal.
Daarbij kunnen wij namelijk vragen, aan welke voorwaarde de

verdeeling van den vector over het veld moet voldoen, opdat
de waarde der lijnintegraal alleen van de eindpunten afhankelijk
zij. Het is gemakkelijk in te zien, dat dan de lijnintegraal over

iedere gesloten kromme gelijk aan nul moet zijn. Immers, nemen

we op de gesloten kromme j twee punten P en Q en zij R een

punt op de eene boog der kromme tusschen P en Q, S een

punt op het andere dan is

JAs
d s— ƒ A

s
ds+ƒ A

s
d s— f A

s
d s— J A

s
d s.

s ' PRQ
'

QSP 'PRQ PSQ

Zal nu de waarde der lijnintegraal van P tot Q alleen van de

eindpunten (en dus niet van den weg) afhankelijk zijn, zullen

dus dé" beide termen der laatste uitkomst aan elkaar gelijk zijn,
dan moet de integraal over de gesloten lijn gelijk zijn aan nul.

Klaarblijkelijk is deze voorwaarde ook voldoende.

Is aan deze voorwaarde voldaan en is P een vast punt dan

is dus de beschouwde lijnintegraal een functie alleen van de

coördinaten van Q. Het verband tusschen deze functie en den

vector A zullen wij nu nog nader beschouwen. Daarbij zullen

wij voor P een bepaald punt op oneindigen afstand kiezen.

De beperking, dat P een bepaald punt op oneindigen afstand

moet zijn is overbodig, wanneer wij aannemen, dat de vector A

op zeer groote afstanden zoo klein wordt dat de lijnintegraal
overeen weg, die geheel op oneindig ligt, steeds gelijk nul ge-

steld kan worden. Bij physische toepassingen zal dit veelal kun-

nen worden aangenomen, het komt dan daarop neer, dat wij aan
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de toestanden, die op oneindigen afstand bestaan, geen merk-

baren invloed op onze proeven toekennen. Wij zullen dit afnemen

vaneen grootheid (p op oneindigen afstand nog wat nader be-

kijken. Kiezen we daartoe een willekeurig punt 0 inde beschouwde

ruimte en zij r de afstand vaneen ander punt tot 0 dan zeggen we,

dat de functie Cp oneindig klein wordt van de n
de orde wanneer

rn Cp

tusschen eindige grenzen blijft en niet tot de limiet nul nadert,

als het punt, waar de functie beschouwd wordt, zich onbepaald

verwijdert.
Het is nu gemakkelijk in te zien, dat het voor het vorige vol-

doende is, als de vector A oneindig klein wordt vaneen orde,

hooger dan de eerste. Evenzoo zullen we een oppervlakteinte-

graal overeen oppervlak dat geheel op oneindig ligt kunnen

verwaarloozen, als de integrand oneindig klein wordt vaneen

orde hooger dan de tweede.

De beschouwde lijnintegraal van den vector A is eene scalaire

grootheid, die alleen afhangt van de coördinaten van Q en die

wij zullen voorstellen door Cp. Wij vragen naar het differen-

tiaalquotient van deze functie ineen willekeurige richting li.

Zij Qt
een punt, dat wij bereiken door van Q overeen afstand

A h voort te gaan, dan wordt

Ci C

ƒ A
s
ds J A

s
ds

Lim. ffCi ffc Lim. £ £_ __

d h Ah —o Ah Ah = o Ah

= = a*,. .... (23)
Ah= 0 A hq

daar wij voor de laatste integraal kunnen zetten A h
.
Ah waarbij

wij voor Ah de waarde moeten nemen in zeker punt tusschen

Q en <2, dat dus tot Q nadert als A h onbepaald afneemt.

De grootheid Cp wordt de potentiaal van den vector A' genoemd.
Het is onmiddellijk duidelijk, dat de vergelijking (23) in het bij-

zonder ook geeft

A
X
= ~P-, A

y
= A, = • • • (24)

d x dy d Z

Omgekeerd kan men, als deze drie gegeven zijn, gemakkelijk be-
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wijzen, dat aan (23) algemeen voldaan wordt. Wij noemen in dit

geval den vector A een potentiaalvector.
Is in het geheele veld een scalaire grootheid Cp gegeven, dan

kunnen wij steeds een vector A bepalen, zoodat in ieder punt
aan de vergelijkingen (23) en (24) voldaan is, (als tenminste de

functie Cp van dien aard is, dat deze vergelijkingen beteekenis

hebben). Wij noemen den vector die in ieder punt tegengesteld
is aan Adan den gradiënt der scalaire grootheid Cp en de be-

trekking tusschen A en Cp wordt ook voorgesteld door

A— — grad Cp, (25)
die dus ook met (23) of (24) gelijkwaardig is.

Wij kunnen ook hier met behulp vaneen figuur het verband

tusschen de scalaire grootheid cp en den vector A verduidelijken.
Daartoe construeeren wijde oppervlakken

<P = C,

de zoogenaamde aequipotentiaalvlakken. Het is vooreerst duidelijk,
dat de richtingslijnen van den vector A overal loodrecht op de

aequipotentiaalvlakken staan. Immers uit (24) blijkt, dat de rich-

tingscosinussen der normaal in eenig punt van zoo’n oppervlak
gelijk zijn aan die van den vector in dat punt. Men kan dit

ook direct uit (23) afleiden, want daaruit volgt, dat voor iedere

richting h, die in het raakvlak aan het oppervlak Cp = Cis gelegen,
de component van den vector gelijk aan nul is. Denken wij ons

verder twee zeer dicht bij elkaar gelegen aequipotentiaalvlakken,
die dus aan twee zeer weinig verschillende waarden van C be-

antwoorden, dan is het potentiaalverschil tusschen een punt
van het eene en een punt van het andere oppervlak voor ieder

paar punten gelijk, het potentiaalverschil per lengte-eenheid hangt
dus alleen van den afstand der punten af. De limiet waartoe

het potenitiaalverschil per lengte-eenheid nadert tusschen twee

punten, wanneer het tweede langs een bepaalde rechte tot het

eerste nadert, noemen we het potentiaalverval in het beschouwde

punt inde richting dier rechte. Het is nu uit het vorige ook

duidelijk, dat de richtingslijnen van den vector A, omdat zij lood-

recht op de aequipotentiaalvlakken staan, in ieder punt de rich-

ting hebben, waarin het potentiaalverval het grootst is.

Wij merken nog op, dat als de vector A een kracht is, de
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lijnintegraal f A
S
ds den arbeid bij een verplaatsing van het aan-

grijpingspunt langs den integratieweg voorstelt. Is de krachteen

potentiaalvector of hangt zij, zooals men ook zegt, vaneen

potentiaal Cp af, dan wordt de arbeid bij een verplaatsing van P

naar Q gegeven door CpP CpQ,

Wanneer A een potentiaalvector is volgt uit (24)

7A
z

7A
v

7) A
x

c* A
z

7A
y

9A
x

öjK J2
’

d z 7x
’

7 x dy
Anders kunnen wijde grootheden

?A~ <1 A
y

dA
x

<*A
S

dA
y

3A
x ...

b
*~TJ~T7’ By ~JJ~Tx'

B
■ (26)

beschouwen als de componenten vaneen vector, die (wegens zijn
beteekenis inde theorie der lineaire deformatie) de rotatie (of

curl) van den vector A wordt genoemd, wat wij schrijven
B = rot A.

Het is door toepassing der bekende transformatieformules uit de

analytische meetkunde gemakkelijk, uit (26) af te leiden, dat bij
een ander rechthoekig coördinatenstelsel de formules, die het

verband tusschen de vectoren A en B uitdrukken dezelfde ge-

daante behouden.

Bij een potentiaalvector is de rotatie nul, vandaar dat men

ook zegt, dat zulk een vector irrotationeel verdeeld is.

Wanneer in het veld een oppervlak voorkomt waar de compo-

nenten van den vector A ondoorloopend zijn, dan verliezen de

differentiaalquotiënten hun beteekenis. In dat geval hebben dus

de vergelijkingen
ö A,, ?> A

s
öA

z
?A

x
?A

x
t* A,,

-K-* —* =o
, -C-

5 =O
,

=o
,

Oz iïy dx ?2 dy dx

nog eene aanvulling noodig om uitte drukken dat in het geheele
veld de lijnintegraal langs een willekeurige gesloten kromme nul

is, op een dergelijke manier als bij een solenoïdaal verdeelden

vector een bijzondere voorwaarde aan een discontinuïteitsoppervlak
noodig was.

Om in dit geval die voorwaarde te vinden, beschouwen wij
de lijnintegraal van den vector A langs den omtrek vaneen zeer

kleinen rechthoek PQ Q{
P

x
waarvan de zijden P Q en P

x Qx
ter
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weerszijden van het discontinuïteitsoppervlak loopen evenwijdig

aan het raakvlak aan het oppervlak, terwijl de zijden PP
x

en QQx

nog zeer klein zijn in vergelijking met de eerstgenoemde, zoodat

wij, tot de limiet overgaande, de bijdragen
van die zijden tot de integraal tegenover de

bijdragen van P Q en Qx
P

x
kunnen verwaar-

loozen. Noemen wijde richting der zijden
P Qen P

x
Qx

nu s dan vinden wij, aannemende

dat P Q en P
x Q x

zoo klein zijn, dat wij van

de verandering van den vector A over deze

afstanden mogen afzien

A
S .PQ = A'

S .P\ Q\,

waarbij onder A* de waarde van den com-

ponent van A aan den eenen kant van het

discontinuïteitsvlak wordt verstaan, onder A^
die aan den anderen kant. Onze voorwaarde wordt dus

A, = AA
s

of in woorden, de tangentieele componenten van den vector zijn
aan het discontinuïteitsoppervlak doorloopend.

Laten wij nu vooreerst weer het geval vaneen discontinuiteits-

oppervlak buiten beschouwing dan leiden wij uit de vergelijkingen
(26) direct af

div B = o.

De rotatie vaneen vector is dus steeds een solenoidaal ver-

deelde vector. Omgekeerd kunnen we iederen solenoidaal ver-

deelden vector beschouwen als de rotatie vaneen anderen vector

en wel op oneindig veel manieren. Is namelijk in (26) Been

gegeven vector en A een vector die aan deze vergelijkingen
voldoet, dan zal volgens het voorgaande ook voldoen

A + grad Cp
waarin Cp een willekeurige scalaire grootheid is. Wij hebben dus

alleen nog maarte doen zien, dat wij, als div B= o is, steeds

een oplossing van (26) kunnen aanwijzen. Dit nii is heel ge-

makkelijk, wanneer wij, zooals bij vele physische toepassingen
het geval zal zijn, mogen aannemen, dat op oneindigen afstand

B oneindig klein van hooger orde dan de eerste is. Wij heb-

ben dan maarte nemen

Fig. 4.
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z Z

A
x =J B dz, A

y ——JBr
d z, A

z =o,
00 co

waarbij de integralen zijn op te vatten inde gewone beteekenis.

Dat aan de beide eerste van (26) voldaan is blijkt dan onmid-

dellijk en substitutie inde derde geeft de identiteit

B-K£+£)'-ƒ£"-*•
co 00

Aan de voorwaarden, die ons veroorloven de differentiaalquo-
tiënten te berekenen, door onder het integraalteeken te differen-

tieeren, zal bij physische toepassingen doorgaans voldaan zijn.
Mochten discontinuïteiten voorkomen, dan is steeds een afzon-

derlijk onderzoek noodig.

Stelling van Stokes.

Wanneer de vector B solenoïdaal verdeeld is, is zooals wij weten

de oppervlakteintegraal overeen willekeurig oppervlak, dat een

gegeven lijn tot randlijn heeft, alleen van die randlijn afhankelijk.

Wij zijn nu door het invoeren van den boven bedoelden vector

A in staat die oppervlakteintegraal uitte drukken dooreen lijn-

integraal langs de randlijn, (evenals wijdoor het invoeren van

den potentiaal een lijnintegraal die alleen van de eindpunten

afhangt konden uitdrukken dooreen functie van de coördinaten

dier eindpunten). Daartoe dient de stelling van STOKES. Wij zullen

bij het bewijs van die stelling beginnen met het geval, dat de

gegeven randlijn een vlakke kromme is. Wij kunnen dan het vlak

binnen die kromme als ons oppervlak kiezen, waarover geinte-

greerd zal worden (daar de waarde der integraal toch onafhan-

kelijk is van de keuze van dat oppervlak). Verder plaatsen wij

ons coördinatenstelsel zoo dat het X 0 F-vlak met het vlak der

kromme samenvalt en wij zullen de normaal op het oppervlak

positief tellen inde richting der positieve Z-as. Wij hebben dan

ƒ -B.d. = ƒ B,dxiy = ƒ
Beschouwen wij nu vooreerst de integraal

C? A
x , , .

I—— dxdy.
J *y

Hier kunnen wij naar y integreeren; dit komt hier op neer, dat
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wij telkens de oppervlakte-elementen bijeen nemen, die ineen

zelfde strook loodrecht op de W-as liggen. Nemen wij eenvou-

digheidshalve vooreerst het geval, dat een loodlijn op de W-as,
de kromme slechts in twee punten snijdt en beschouwen wij
nader zulk een lijn, die, als wij ze inde richting der positieve
F-as doorloopen, ons oppervlak ineen punt 1 der grenskromme
binnendringt en bij een punt 2 weer verlaat. Wij vinden dan voor

de integraal een bijdrage (A Xi
A

Xl )dx en dus in het geheel
ƒ (AX2

A
xl ) dx =— ƒA

x dx,

waarbij de laatste integraal langs de geheele randkromme moet

genomen worden, daarbij wordt namelijk bij alle punten zooals

2 het element dx negatief geteld. Het is gemakkelijk, dit bewijs
aan te vullen voor het geval, dat lijnen _L de W-as voorkomen

die de kromme in meer dan twee punten snijden. Evenzoo vin-

den wij

§~Yx dxdy =
J

*~ \ A
y dy

en dus

ƒß„d<7 = ƒ (A* dx +Ay dy) =ƒA, ds.
. . . (2 7)

Aan den vorm dezer uitkomst is het duidelijk, dat zij van de

keuze van het coördinatenstelsel onafhankelijk is. Het bewijs voor

het algemeene geval geven wij nu dooreen grensovergang. Wij
beschouwen de gegeven randkromme als de limiet vaneen ge-

broken lijn, het gebogen oppervlak als de limiet vaneen ge-
broken vlak, waarbij wij in overeenstemming met hetgeen op

blz. 9 besproken is langs elk der omtrekken van de vlakken aan den

rand een richting van rondgang vaststellen, zoodanig dat, waar de

begrenzing van zoo’n vlak een element met onze randlijn gemeen

heeft, dat element steeds doorloopen wordt inden zelfden zin,
die voor de randlijn is aangegeven, terwijl de overige zijden, die

steeds aan twee zijvlakken gemeen zijn, bij die twee altijd in

tegengestelden zin doorloopen worden. Passen wij nu op elk der

zijvlakken de zoo juist bewezen stelling toe en tellen al die uit-

komsten op, dan vinden wij voor de som der lijnintegralen de

lijnintegraal langs de randlijn en voor de som der oppervlakte-
integralen de oppervlakteintegraal over het geheele gebroken vlak.

Dooreen grensovergang volgt nu hieruit het bewijs voor de

stelling van STOKES voor eene ruimtekromme.
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Vergelijking van Laplace.

Wanneer binnen zeker gebied een vector irrotationeel en tevens

solenoïdaal verdeeld is, dan voldoet in dat gebied de potentiaal aan

een beroemde differentiaalvergelijking. WT ij hebben dan namelijk

Zcp *Cp
.

A
r
= A„ = I—, A

z
=

A* ö x B ƒ o #

en door dit te substitueeren in

_i_ 4- o
dx df d Z

komt er

*a CP ,*2 <P
n

ö X 1 ct ƒ2 d Z
1

wat gewoonlijk geschreven wordt

A4> = 0 (28)

Dit is de vergelijking van Laplace. Zij speelt inde electri-

citeitstheorie een belangrijke rol. Ze is trouwens nog meer be-

roemd, doordat ook de potentiaal van NEWTON inde ruimte

buiten de aantrekkende massa’s er aan voldoet. Hebben wij

namelijk een aantal stoffelijke punten met massa’s pk,
die op een

ander punt aantrekkende krachten uitoefenen inde richting der

verbindingslijnen, evenredig met die massa’s f/. k en omgekeerd

evenredig met de quadraten der afstanden rk ,
dan is de geheele

kracht op dat punt, afgezien vaneen evenredigheidsfactor,

gelijk en tegengesteld aan de vectorsom

2*
O f

rit

waarin de vektor dg richting van het aantrekkende naar het

rk
2

aangetrokken punt heeft en men bewijst gemakkelijk, dat deze

vector vaneen potentiaal afhangt, die wordt voorgesteld door

2"*.
rk

Wanneer we ons voorstellen, dat de aantrekkende massa eene

zekere ruimte continu vult, moeten deze sommen door integralen

vervangen worden en wij vinden voor den potentiaal

<p = J l*(x'’Z'jsldS
i (29)

Wij hebben hier de coördinaten (en evenzoo het ruimte-element)
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met behulp vaneen index aangewezen om ze te onderscheiden

van de coördinaten van het punt, waar wij 0 willen berekenen,
die wij door x,y, z zullen blijven aanwijzen. De functie /z (x t ,yt ,

z
t )

wijst nu de dichtheid in het punt x
l ,y l ,zl

aan en de integraal
moet worden uitgestrekt over de geheele ruimte waar zich aan-

trekkende massa bevindt. Nu is, zoolang het punt x,y,z buiten

die ruimte ligt

enz.

en daar r
2 =(x x,)2 +(y y x )2 +(z z

x )2

~èr _x x
i

d x r
’

dus i
ü
r
_

x x
x

? x r
3 ’

ö2
-

r
_

1 | 3 '(* *,)*
dx2

r
3

+
r° ’ enz-

waaruit volgt i
A- = o

r

en dus ook A 0 = o.

Stelling van Green.

Wij zullen nu een betrekking afleiden tusschen twee functies,
die aan de vergelijking van Laplace voldoen, welke bekend is

als het theorema van GREEN.

Wanneer U en V twee willekeurige functies zijn, die binnen

een gesloten oppervlak <r eindig en doorloopend zijn en ein-

dige en doorloopende eerste en tweede afgeleiden hebben, terwijl
de functies zelf en de eerste afgeleiden ook aan het oppervlak
eindig en doorloopend zijn, hebben we volgens de stelling van

GAUSS (formule 16)

r /c> V d V d V \
—JU ( cos [ n x) +jy cos ( n y) + cos (n z) \d<r =

-

J o n
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dus

+ f CZ—dr fUA VdS. (30)
J\dx d x djdy dzd z / J dn J

Op dezelfde manier (partieele integratie) vinden wij voor de

integraal die in het linkerlid staat door verwisseling van Uen V

ƒ J VA UdS.

Wij leiden hieruit af

f(U— V~)d<r= f (VA V— VA U)dS . . . (31)
J \ d n dn/ J

Hierbij valt nog op te merken, dat het oppervlak <r een gesloten

oppervlak moet zijn, maar daarom nog wel uit verschillende geheel
buiten elkaar liggende of ook elkaar omvattende deelen kan bestaan.

Zijn nu (7 en V twee functies, die aan de vergelijking van

Laplace en tevens aan de reeds genoemde voorwaarden voldoen,

dan volgt hieruit de formule van GREEN.

j( ui
ï7~

v ll?) d ' = 0 ,32)

Als een bijzondere toepassing beschouwen wij het geval U= C,

waardoor natuurlijk aan de vergelijking van LAPLACE voldaan

wordt. De formule (32) gaat dan over in

f5 V
V

- d<j =o,
J dn

wat we trouwens ook direct uit de formule van GAUSS hadden

kunnen afleiden.

Uit de formule (30) kunnen wij nog een andere belangrijke

eigenschap der functies, die aan de vergelijking van LAPLACE

voldoen, afleiden, door U = V te nemen. Dan komt er

Met behulp van deze betrekking kunnen wij nu bewijzen, dat

er geen twee verschillende functies kunnen bestaan, die overal in

de ruimte binnen het oppervlak aan de vergelijking van Laplace

voldoen en overal aan het oppervlak voorgeschreven waarden
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aannemen. Waren er namelijk twee zulke functies V
1 en V

2
dan

zou hun verschil Cp ook aan de vergelijking van LaplaCE vol-

doen en overal aan het oppervlak o zijn, dus zou volgens (33)

ƒ |(^)+(^) + ] dS =°

en dit is, daar de te integreeren functie nooit negatief is, alleen

mogelijk, als zij overal binnen het integratiegebied gelijk aan

nul is, dus

d cp <) (p
c) x d y z

waaruit tfolgt, dat (p overal binnen het oppervlak constant is.

Daar deze functie op en binnen het oppervlak doorloopend moet

zijn en op het oppervlak overal nul is, is zij dus overal nul en

dus V, V
2 .

Hierbij is nu in het bijzonder van belang het reeds genoemde
geval, dat het oppervlak <7 bestaat uit verschillende gesloten

deelen, waarvan een de overige geheel omsluit. De ruimte bin-

nen het oppervlak beteekent dan de ruimte tusschen het eerst-

genoemde en de overige deelen. Wij kunnen nu ook nog het

geval beschouwen, dat het eerstgenoemde deel geheel op onein-

digen afstand ligt. De stelling kunnen wij dan zóó formuleeren:

er kunnen geen twee verschillende functies zijn, die inde ruimte

buiten zeker oppervlak, dat ook uit verschillende buiten elkaar

liggende deelen kan bestaan, overal aan de vergelijking van

Laplace voldoen en aan dat oppervlak doorloopend zijn en

voorgeschreven waarden hebben. Wij moeten dan echter nog

een voor waarde er bij voegen, die ons veroorlooft, ook nu nog

de integraal over het oppervlak op oneindigen afstand weg te

laten. Daartoe is voldoende, dat <p .
9 tpjd n oneindig klein wordt

vaneen orde hooger dan de tweede en inde toepassingen zal

dit doorgaans het geval zijn. Zoo wordt b.v. de potentiaal van

Newton, bepaald door de formule (29), op oneindigen afstand

oneindig klein van de eerste orde en haar afgeleide ineen wille-

keurige richting oneindig klein van de tweede orde en dus voor

dit geval Cp . d Cpfd 11 oneindig klein van de derde orde.

Natuurlijk kunnen wij ook in het geval, dat het oppervlak cr

geheel uit éen gesloten oppervlak bestaat het geval beschouwen,
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dat dit geheel op oneindigen afstand komt. Wij vinden dan dat

een functie <p, die overal aan de vergelijking van LAPLACE vol-

doet en op oneindig zoo snel afneemt, dat de oppervlakteinte-
graal van (p .

d <p/<) n overeen oppervlak, dat geheel op onein-

digen afstand ligt, kan verwaarloosd worden, overal gelijk aan nul

moet zijn.
Als toepassing bewijzen wij nog de stelling, dat een vector

volkomen bepaald is, als in elk punt zijn rotatie en zijn diver-

gentie gegeven zijn en bovendien bekend is, dat hij op oneindig
voldoende snel afneemt. Konden wij nl. twee vectoren vinden

bij deze gegevens, dan zou het vectorverschil inde geheele ruimte

irrotationeel en solenoïdaal verdeeld zijn, dus afhangen vaneen

potentiaal, die inde geheele ruimte zou voldoen aan de verge-

lijking van Laplace, maar hieruit zou volgen, dat deze poten-
tiaal overal nul is, dat dus het beschouwde vectorverschil ook

overal nul is.

Nadere beschouwing der ruimteintegraal van formule (29).
Wij komen nu nog eens terug op de functie (p,

die gedefi-
(* UL {'V I/ 2 )

nieerd is door de vergelijking <p | —-— d S
x , waarbij

j
r

wij nu van de beteekenis der functie p (x x , y\, s
t ) zullen afzien.

Wij zullen alleen aannemen, dat die voor alle punten binnen

zeker oppervlak er, het grensvlak van het integratiegebied 5,, een

bepaalde eindige waarde heeft en daar doorloopend is. Men zal

achteraf zonder moeite de meeste van onze uitkomsten kunnen

uitbreiden b.v. tot gevallen waarbij deze functie bij het passeeren

van zeker, geheel of gedeeltelijk binnen cr gelegen, oppervlak een

eindigen sprong maakt. Wanneer wijde functie <p willen beschouwen

ineen punt P ( x, y , z) binnen het oppervlak er, dan wordt de betee-

kenis der integraal in (29) gegeven doordat wij eerst een zekere

ruimte om het punt P van het integratiegebied uitsluiten en de

limiet zoeken, waartoe de zoo gevonden integraal nadert, als de

uitgesloten ruimte volgens een willekeurige wet tot nul nadert.

Bestaat zoo’n limiet niet, dan heeft de integraal geen beteekenis.

Voor de uitgesloten ruimte kunnen wij een bol kiezen, wiens

straal wij dan onbepaald doen afnemen. Wij willen nu ook voor

dit geval de afgeleiden der functie <p zoeken en in het bijzonder
o o

Lorentz Lessen VIII. 3
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de waarde van A <p. Het eerste deel van dit onderzoek doen wij

nog iets algemeener door te beschouwen

ƒ= ƒ UdS
lt

waarbij de integraal wordt uitgestrekt over de ruimte binnen

zeker oppervlak er. U is een functie van de coördinaten x
v yx ,

z
x

van het punt der ruimte waarover geintegreerd wordt en van

de coördinaten x,y, z van het punt P, waar we / willen bepalen.

Wij nemen aan, dat P binnen het integratiegebied ligt en dat

U voor alle waarden van x
l ,y i ,zl eindig en doorloopend is, be-

halve voor x
x =x, yx =y, z x =z. De beteekenis van / wordt

dan gegeven door de formule

T Lim. /
I *rj

r = o

waarbij I
t f U d Sx

beteekent de integraal uitgestrekt over de ruimte binnen het

oppervlak <7 en buiten een bol met P tot middelpunt en r tot

straal. Met een dergelijke notatie kunnen wij nu stellen

/= ƒ UdS
x + J UdSx ,

r R r

waarbij de eerste integraal loopt over de ruimte binnen het

oppervlak cr en buiten een bol om P met een willekeurigen straal

R > r (evenwel zoo klein, dat hij geheel binnen u ligt), de tweede

over de ruimte tusschen de bollen met stralen r en R. De eerste

integraal heeft een geheel bepaalde waarde /, onafhankelijk van

r. De tweede, die wij I
2

zullen noemen, moeten wij nog nader

beschouwen. Daarbij zullen wij nog aannemen, dat wij een ge-

tal n kunnen vinden, zóó dat

p U r”,

waarbij r den afstand tot het punt P voorstelt, met onbepaald

afnemende r tot een eindige limiet nadert. Laten we om de ge-

dachten te bepalen die limiet positief denken, dan is ook U

voor alle waarden van r beneden een zekere waarde positief en

kan dus /
2 ,

zoodra r beneden die waarde gekomen is, bij verder

afnemende r alleen toenemen. Wij zullen dus bewezen hebben,

dat er een limiet bestaat, als We nu nog aantoonen, dat I
%

be-

neden een eindig getal blijft. Daartoe merken we op, dat wegens
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het bestaan van
Lim.

grootheid p binnen den bol met straal
r = o

K beneden een eindige waarde p0 blijft en dus U overal kleiner

is dan po r~
u

,
dus is

R

!%<S Por~
n a S

t .

r

Hierbij kan p0
voor het integraalteeken geschreven worden en

de integraal, die dan overblijft kunnen we berekenen, door de

ruimte, waarover geintegreerd moet worden, in concentrische bol-

schillen verdeeld te denken. Wij vinden dan
R

I
2 <4K Po ƒ r-n+*dr

r

dus

I<4 Pc s ß _ n + i
—r -» + 3j.2

—n+ 3
1 '

Wanneer n< 3 is, blijft dus /
3

inderdaad beneden een bepaald

getal, waaruit nu direct volgt, dat ook I
r

tot een bepaalde
limiet nadert.

Bij de functie Cp van de formule (29) kunnen wij nemen n=l,

waaruit blijkt, dat deze ook inde ruimte binnen het oppervlak
er een bepaalde beteekenis heeft.

Wij zullen nu het differentiaalquotient van de integraal / b.v.

naar .r beschouwen. Daartoe zullen wij vooreerst aantoonen, dat

d I Lim.
ö x r = osr

wanneer/
r /S x bestaat en een continue functie van r en de

coördinaten is.

Wij hebben namelijk

=

S=
moj[r=m

o ;iV',™*,]
dus

Lim. Lim. * + &*,?,*)
ö< 2r<i

x s—o r o c* x
9

en

I Lim. dlr

d x r=o d x
’
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waarbij de verwisseling der limietovergangen geoorloofd is wegens

de bovengenoemde voorwaarde betreffende de continuïteit der

functie c* 7
r/3 x.

Wij zullen dus eerst eene uitdrukking zoeken voor d 7
r /d .r. Nu is

= U{x +y’ *) dSi- fU (x’ y ’ *) rfsi]’
r,x+S 't,x

waarbij de aanwijzers bij de integraalteekens zijn toegevoegd

om uitte drukken, dat bij de eerste integraal van het integratie-

gebied wordt uitgesloten een bol met straal r om het punt

p' {x -\-'è,y,z)x bij de tweede een bol met straal r om het punt

p [x, y, z). Het verschil tusschen de beide integralen is dan ook

aan twee verschillende oorzaken te wijten. Vooreerst geeft een

willekeurig ruimte-element een andere bijdrage, omdat inde

eerste integraal de waarde van U voor het punt P en een punt

in het beschouwde element d5, genomen wordt, inde tweede

de waarde van U voor P en een punt in d S
x .

Dit levert in het

geheel

J

waarbij de integraal wordt uitgestrekt over dat deel van het

integratiegebied, dat buiten de beide uitgesloten bollen ligt. Hier-

door vinden wij, als nu § tot nul nadert, voor de einduitkomst

een bijdrage

J d x

r

Inde tweede plaats zijn er, zooals uit

figuur 5 blijkt een aantal ruimte-ele-

menten, die voor de eerste integraal
buiten het integratiegebied vallen, voor

de tweede er binnen en een aantal

waar het omgekeerde het geval is.

Een element der eerste soort geeft

U.dßl—-
r

waarbij d B een oppervlakte-element van den bol om het punt

Fig- 5-
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P beteekent, een element van de tweede soort

+ U.dßÏ
X ~~‘^.

r

Deze beide uitdrukkingen nemen dus denzelfden vorm aan en

al de beschouwde elementen tezamen geven een integraal over

het boloppervlak

- ƒ U x)dB.

Wij vinden dus in het geheel

■ ■ <34)
r

Passen wij dit toe op de functie <p van formule (29), dan vinden

we, als we ook hier de functie Cp r invoeren,

= ƒ* ~J d faffi’ z\) dB.

r

Voor de eerste integraal vinden we

d{x\>y\> zi) 1

r
‘i

d s
x .

r

Bedenken we nu, dat

g £

in het geheele integratiegebied eindig is, dan zien we volgens
het voorgaande, dat

ƒ dS,
■ r

een bepaalde beteekenis heeft, deze term is dus in het beschouwde

gebied een continue functie van r en de coördinaten {x,y, z) en

zij nadert voor r = o tot een bepaalde limiet. Wat den tweeden

term betreft, kunnen wij opmerken dat de volstrekte waarde van

—-

beneden een zekere waarde p blijft en dus die van dezen term
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beneden 4xr p, deze nadert dus met onbepaald afnemende r

voor alle x,y,z tot nul. Wij mogen dus schrijven

= ƒV-{Xx,yv
z\)Yx

dS
'-

Vergelijking van Poisson.

Om nu d2 < x
2 te vinden, brengen wij deze uitkomst vooreerst

ineen anderen vorm door op te merken, dat

dl d-
r r

d* dx
{

'

Wij hebben dus

g= -J =

r
Ljs

l + fiÏ£'is,.
De eerste integraal kunnen wij nu behandelen op dezelfde wijze

als die in formule (16). Er komt dan

=—f-Cos (n x
t ) d<r

l
+i - dS

lt . . (35)
d* J r

v u J rdx
,

waarbij de eerste integraal moet genomen worden over het opper-

vlak <r,, dat de ruimte waar y bestaat, begrenst. Bij deze inte-

graal komen dus geen oneindige waarden der te integreeren

functie voor, wij kunnen hier de afgeleide naar x bepalen door

zonder meer onder het integraalteeken te differentieeren.

Willen wij van de tweede integraal de afgeleide naar * be-

palen, dan kunnen wij weer de formule (34) toepassen en daarbij

zal weer de laatste term wegvallen. Wij vinden dus

U=- ƒ“£ cos '<”■*■> d °' + ƒ%T, £ is
'

d- d-

=fy —— cos (n x£ d v
l
— f s—dSt.5

— dS
t .

Op dezelfde manier bepalen wij d2^)/dj 2 en d2 Cp/d z
1

en ver-

krijgen dan
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. f r
, f/3/* 3 ,t4 3 ,t* \ „

A —lpi v d s-, |( - (- ;-
— f- r— )rf 5,

J 3«, J\d jit, ö öj/, 32, ?*£, /

Wij willen nu den laatsten term herleiden met behulp van de

formule (30). Daar was evenwel voorondersteld, dat de functies

U en V die daar voorkomen, dus hier [j. en ijr, binnen het opper-
vlak overal eindig en doorloopend zijn en eindige en doorloopende
eerste en tweede afgeleiden hebben, dit geldt echter niet voor x Ir.

Wij leggen dus eerst weer een bol met straal r om het punt P

en beschouwen de integraal over het gebied buiten dien bol

r/Jt
3- A3-

-v

3-
v

J\oxl
óx

l oyl oy 1
vv

l
o

r

die voor r = o tot de gevraagde integraal nadert. Hierop kunnen

wij nu de formule (30) toepassen, waardoor we vinden, daar

A Ijr = O is

r/3 P r 3At r óp r \ f _r
1 32,3 2, ) " 1 J 3n

x

J ‘

r

Het oppervlak, waarover de laatste integraal moet worden uit-

gestrekt, bestaat nu uit het oppervlak o- , en het oppervlak van

den bol om P. Op het laatste oppervlak is nu de richting der

normaal die vanaf de ruimte 5, naar buiten gedacht is, die van den

naar P toe getrokken straal, wij hebben daar dus

3-
r 1

3 «, r
2

Wij vinden dus

3 I jl jl
f(r±

i
JL + j

Ji
ir

L
+Tr

± ir-) dS
-
=

J\dxx
cx

l 3y x ?j/ l 32, 32,/

3-

= f (i^-d<rx +
Lim f V-dB

J 3», r =orJ
en eindelijk
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Lim. i C
,

\<p = I ftdß.

Nu is y een continue functie van de coördinaten, dus zal als r

maar klein genoeg gekozen wordt voor alle punten van het bolop-

pervlak y minder van yp, de waarde die de functie in P aanneemt,

verschillen dan een willekeurig gekozen bedrag e. De uitdrukking

Jy d B ligt dan tusschen 4ir r
2 (yp —e) en 4t r

2 (yp + s ), dus is

nl '

"5 fPdB 4 7T jC4/>
r = 0 r- J

en eindelijk A<f> = 4 t pp.

Dit is de vergelijking van POISSON. Wij kunnen ook zeggen,

dat de functie cp inde geheele ruimte aan deze vergelijking vol-

doet, daar in het gebied buiten het oppervlak c-,, y= O en de

vergelijking dus overgaat inde vergelijking van Laplace.

Bij de afleiding der vergelijking van PoiSSON hebben wij om

het theorema van Green te kunnen toepassen voorondersteld,

dat de functie y (xx ,y l , zj) met haar eerste afgeleiden ook aan het

oppervlak tr
l doorloopend is. Deze beperking kunnen wij nog

opheffen. Daartoe brengen we om het punt P een willekeurig

oppervlak aan, dat overal binnen tr, ligt en noemen nu de ruimte

binnen dit laatste oppervlak Sj, die tusschen de beide opper-

vlakken S
2 . Wij verdeelen nu de integraal (29) in twee deelen,

het eerste <p l
over de ruimte 5,, het tweede (p2

over S
2,

dan is

0 $1 + <?2
dus A<p = A Cp { + A cpt .
Nu is A <p2 =o, volgens hetgeen op blz. 30 besproken is. Op

kunnen wij nu onze laatste beschouwingen toepassen, zoodat

wij weer vinden A tp = —4 tt yp.
‘

Het is nu weer gemakkelijk te bewijzen, dat een functie geheel

bepaald is, als zij inde geheele ruimte aan de vergelijking van

Poisson voldoet, terwijl het product der functie met haar afge-
leide ineen willekeurige richting op oneindigen afstand oneindig
klein wordt vaneen orde hooger dan de tweede. Waren er namelijk
twee functies, die aan deze eischen voldeden, dan zou hun ver-

schil overal aan de vergelijking van Laplace voldoen en dus

volgens de beschouwingen van blz. 32 overal nul zijn.
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Vectoren in het electromagnetische veld; afleiding
der hoofdvergelijkingen.

De kern der electriciteitstheorie ligt in twee hoofdvergelijkingen,
de zoogenaamde vergelijkingen van Maxwell, die het verband

uitdrukken tusschen de verschillende vectoren, met behulp waarvan

wij het electromagnetische veld beschrijven. De eigenschappen
dezer vectoren en hun onderlinge betrekkingen zijn oorspronkelijk
gevonden door eenvoudige waarnemingen in bijzondere gevallen.
Door generaliseering op grond van theoretische overwegingen
is men gekomen tot de boven bedoelde algemeene vergelijkingen
en die zullen wij nu als voor alle denkbare gevallen geldig be-

schouwen.

§ i. Electrische stroom.

De vector, dien wij inde eerste plaats zullen beschouwen is

de electrische stroom. Wij zullen hem steeds door C voorstellen.

Als eerste eigenschap hebben wij, dat deze vector steeds solenoï-

daal verdeeld is, dat wil dus zeggen dat de bewegingen der

electriciteit altijd overeenkomen met die, welke ineen onsamen-

drukbare vloeistof kunnen optreden.
Deze eigenschap wordt uitgedrukt door de vergelijking

fCu d<r=o, (i)
waarbij de integraal overeen willekeurig gesloten oppervlak is

genomen. Deze vergelijking is, zooals we weten, gelijkwaardig met

div C = o,

o')d oy d 2
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als men hieraan toevoegt, dat aan een discontinuïteitsoppervlak
C

B/ =C„/7 (I")
De algemeene geldigheid der vergelijking (i) is eender hoofd-

punten van Maxwells theorie.

Inde oude electriciteitstheorie maakte men onderscheid tus-

schen twee soorten stroomen, gesloten en niet gesloten stroomen,

of, kan men even goed zeggen, tusschen solenoïdaal en niet

solenoïdaal verdeelde. Immers ineen onsamendrukbare vloeistof

kan geen strooming bestaan langs een lijn, die op zeker punt

eindigt. Tot de gesloten stroomen behoort b.v. de stroom, die

ineen gesloten kring dooreen galvanisch element wordt teweeg-

gebracht. Over dezen komen de oude en de nieuwe opvatting

geheel overeen. Hij is in ieder geval solenoïdaal verdeeld. Tot

de niet gesloten stroomen rekende men b.v. den ladingsstroom
vaneen geleider, die met eender polen vaneen stroomgever

is verbonden, terwijl de andere naar den grond is afgeleid. In

de moderne electriciteitstheorie moeten we, zooals Faraday en

Maxwell hebben aangegeven, aannemen, dat in zoo’n geval
de stroom slechts schijnbaar inden conductor eindigt, maar

inderdaad zich voortzet in het omringende medium. Daarbij is

de solenoïdale verdeeling natuurlijk weer heel goed mogelijk, en

inderdaad verwezenlijkt.
Dezen stroom, die tijdens het laden vaneen conductor op-

treedt in het omringende dielectricum noemen we verplaatsings-
stroom. Zulk een verplaatsingsstroom moeten we steeds in aan-

merking nemen, waar schijnbaar niet aan de wet der solenoïdale

verdeeling is voldaan, wat in allerlei zeer uiteenloopende gevallen
kan voorkomen.

Inderdaad beschrijven wij met behulp van den vector C een

aantal oogenschijnlijk zeer verschillende verschijnselen. Wij noe-

men: de galvanische stroomen in metaaldraden en electrolyten,
de stroomen bij electrische ontlading als b.v. tusschen een posi-
tief en een negatief geladen conductor een vonk overspringt,
verder de kathodestralen; deze bestaan nl. uiteen convectie-

stroom van zeer kleine negatief geladen deeltjes, die men elek-

tronen noemt (vele malen kleiner dan de electrolytische ionen).
De overeenkomst tusschen al deze verschijnselen is gelegen in

hun iverkingen op een magneet. Bij de galvanische stroomen in
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metaaldraden zijn deze van ouds bekend door de proeven van

Oersted en men heeft ook reeds lang gevonden, dat de stroomen

in electrolyten en ook de ontladingsstroom vaneen geleider op

dezelfde wijze op een magneetnaald werken. De werking der

kathodestralen op een magneet is door VON Geitel aangetoond.
Het is lang een punt van twijfel geweest of een convectiestroom

met grootere dragers evenzoo op de magneetnaald werkt. In 1878

zijn door ROWLAND in het laboratorium van HELMHOLTZ een

reeks proeven genomen, die in hoofdzaak hierin bestonden, dat

een sterk geladen ebonietschijf zoo snel mogelijk om een as door

zijn middelpunt werd rondgedraaid. Deze schijf werkte dan inder-

daad op een magneet op dezelfde wijze als een gewone galvanische

kringstroom. Later zijn door Rowland en Hutchinson in Balti-

more nauwkeuriger proeven van dezen aard gedaan, waaruit zelfs

met vrij groote juistheid de verhouding is afgeleid van de electro-

statische en electromagnetische electriciteitseenheid.

Wel heeft later Crémieux bij dergelijke proeven negatieve
resultaten gekregen, (waarvan men geen andere verklaring heeft

kunnen vinden, dan dat de lading der ebonietschijf waarmee ook

hij werkte door den hoogen potentiaal er af gesprongen was,

voor dat hij waarnemingen kon doen), maar daarop zijn deze

proeven door verschillende natuurkundigen herhaald, o.a. ook met

geladen bollen, die ineen cirkel werden rondbewogen en de

resultaten waren dezelfde als de eerste maal, zelfs was de over-

eenstemming der numerieke resultaten vrij goed.
De eerste hoofdvergelijking geeft het verband aan tusschen

den electrischen stroom en deze magnetische werkingen.

§ 2. Magnetische kracht.

Om de magnetische werkingen te beschrijven voeren we een

vector H in, de magnetische veldsterkte of kracht, waarmede wij
bedoelen de kracht, die op een noordpool van de sterkte I wordt

uitgeoefend. Daar de eigenschappen van dezen vector en zijn
verband met den vector C afhankelijk zijn van het medium zullen

we om te beginnen geen ander medium beschouwen dan de lucht.

In dat geval kunnen we ook aan de magnetische veldsterkte

een solenoïdale verdeeling toeschrijven. Dus over ieder gesloten

oppervlak
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ƒ H„ d <r = o

of

div H = o

en aan discontinuïteitsvlakken H
n[
= H

w//.

Bij benadering gelden deze vergelijkingen voor ieder medium

met enkele uitzonderingen, waarvan ijzer en staal verreweg de

voornaamste zijn.
Het is gemakkelijk in te zien, dat de magnetische kracht in

het veld, dat teweeg gebracht wordt dooreen magneet of door

meerdere magneten en dat men bepalen kan door toepassing
van de wet van Coulomb aan deze betrekking voldoet.

In dat geval hangt bovendien de magnetische kracht vaneen

potentiaal af, mathematisch uitgedrukt: de lijnintegraal ƒ H,ds

is onafhankelijk van den integratieweg, of ook: de lijnintegraal
langs een gesloten kromme is nul, de integratieweg mag echter

niet dooreen der magneetpolen gaan. Noemen weden mag-

netischen potentiaal V dan is (zie blz. 23)

h—4r <’>

§ 3. Magnetische kracht, opgewekt dooreen stroom ineen

gesloten geleiddraad.
Het ligt nu voor de hand, dat wij ook in andere gevallen

onze aandacht vestigen op de lijnintegraal van de magnetische
kracht. Wat nu betreft het magnetisch veld, dat bij een elec-

trischen stroom optreedt, zullen we als ervaringswet voorop stellen,

dat de werking vaneen zeer kleinen kringstroom op een magneet-

pool op afstanden, groot in vergelijking met de afmetingen van

den kring, dezelfde is als die vaneen zeer kleinen magneet, welks

as loodrecht staat op het vlak van den kringstroom, welks noord-

pool gericht is naar dien kant, die bij de richting van den stroom

past en welks moment evenredig is met het oppervlak binnen

den stroomkring en met de stroomsterkte. Is dus de stroomsterkte

i, het oppervlak van den stroomkring d <r, en stelt men voor het

equivalente magneetje de poolsterkte m en de lengte 5, dan kun-

nen wij stellen m^=fida-,
waarin f een coëfficiënt is, die van de keuze der eenheden van
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stroom en van poolsterkte afhangt en dien we nog nader zullen

vaststellen.

Inde eerste plaats passen wij deze eigenschap toe op oneindig
kleine kringstroomen. Om over te gaan tot kringstroomen van

eindige afmetingen maken wij gebruik vaneen tweede ervarings-
wet n.l. dat gelijke maar tegengesteld gerichte stroomen langs
samenvallende lijnen eikaars werking opheffen. Met behulp hiervan

kunnen wede werking van den eindigen kringstroom vervangen

door die vaneen oneindig aantal oneindig kleine kringstroomen,
die te samen een netwerk vormen overeen of ander oppervlak
0, dat den gegeven kring tot rand heeft en waarbij de richting
van den stroom in elk der kringstroomen hierdoor bepaald is,

dat ieder element, dat tot de randlijn behoort, door den stroom

slechts eenmaal wordt doorloopen inden zelfden zin als bij den

oorspronkelijk beschouwden stroom en alle andere elementen eens

inden eenen en eens inden anderen zin. De stroomsterkte is

bij alle dezelfde als inden oorspronkelijken stroom. Vervangen
wij nu elk der elementaire kringstroomen op de boven besproken

wijze dooreen magneetje, en kiezen we daarbij eenvoudigheids-
halve voor alle magneetjes dezelfde zeer kleine lengte §, dan

vinden we twee oppervlakken ter weerszijden van het opper-

vlak 0, waarvan het eene overal magnetische noordpolen draagt,
het andere magnetische zuidpolen met gelijke poolsterkte per

oppervlakteeenheid. Deze magnetische dubbellaag kan nu, zoolang
wij niet te doen hebben met punten inde laag zelf, wat de

magnetische werkingen betreft onzen stroomkring vervangen.

Wij zullen nu vooreerst voor een oneindig kleinen kringstroom
den potentiaal bepalen in punten op eindigen afstand van den

Fig. 6.
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kring. Daartoe vervangen wij hem dooreen magneet( m, +m)

(zie fig. 6) met lengte 5. De potentiaal ineen punt P op afstand

r en zoodanig gelegen, dat de lijn van eenig punt van den

magneet naar P, met de richting van den magneet een hoek «

maakt wordt dan

.

nt m \ m

f ( j )=ƒ, -ö 5 cos * ,
•
/1

\r r+ dr Jx
r l

waarbij fx een factor is, die van de keuze der eenheid van pool-

sterkte afhangt. Noemen we ffx k dan wordt dit verder

, ,

.d <r cos x . ,

//. * = k ld «

wanneer d u de kegelopening voorstelt, waaronder het oppervlak
binnen den stroomkring dcr vanuit P gezien wordt. Wij zullen

dai positief rekenen, wanneer P aan denzelfden kant van het

element tin ligt als de noordpool van den magneet, dus wanneer

_/ x scherp is.

Voor den potentiaal bij een eindigen kringstroom ineen punt

P er buiten vinden wij nu gemakkelijk ki A, waarbij ide stroom-

sterkte voorstelt en Cl de kegelopening waaronder vanuit P de

kring wordt gezien.

Men merke op, dat Cl naar gelang van omstandigheden posi-

tief of negatief kan zijn en dat bij een gegeven stroomkring in

een bepaald punt P verschillende waarden van Cl en dus van

den potentiaal kunnen worden aangenomen. Heeft de opening

van den kegel de absolute grootte Cl, dan kan men ook de kegel-

opening Cl in het oog vatten, die hem tot 4.71 aanvult. Zijn nu

<j en c' twee magnetische dubbellagen die elk op de beschouwde

wijze in plaats vaneen gegeven stroomkring S kunnen worden

genomen, en die zoo zijn gekozen, dat P tusschen beide in ligt,

en is dan de kegelopening als men cr neemt Cl met het positieve

teeken, dan vindt men bij a' Cl met het negatieve teeken. De

twee waarden, die men voor' den potentiaal kan nemen, n. 1.

k iCI en —ki Cl = ki (XI 4 tt) verschillen een constanten term

en door differentiatie leidt men uit beide de zelfde magnetische
kracht af.

De keus van de kegelopening is alleen hieraan gebonden dat,

als men de lijnintegraal der magnetische kracht langs een lijn
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P Q door ki{ClP —fle ) wil voorstellen, CL bij het doorloopen der

lijn continu moet veranderen. Men stelle zich hierbij voor, dat

de lijn P Q de gekozen dubbellaag niet snijdt.

Het is nu van belangde werking van den stroomkring te

kunnen voorstellen als de resultante van

werkingen, die wij aan de verschillende

elementen toeschrijven. Dit kan op ver-

schillende wijzen geschieden, een een-

voudige beschrijving geeft de wet van

BIOT en SAVART. Om deze te verkrij-

gen zoeken we ineen willekeurig punt
P de component der magnetische kracht

ineen willekeurige richting h. Deze is

9 V/d h. Om het differentiaalquotient
h V/b h te bepalen kunnen we, in plaats
van het punt P over een afstand 5 h te

verschuiven en voor het verschoven punt
de nieuwe waarde van V, die we V'

zullen noemen, op te maken, ook ieder

element van den geleider over —5 h

verschuiven en voor den verschoven

geleider V' opmaken. Wij hebben dan

V'— v=ki{n' —n)
en dit is de arbeid der op een eenheidspool in P werkende kracht

bij een verplaatsing —5 h van die pool.
Wij komen nu tot de wet van BIOT en SAVART als wij deze

verandering van den potentiaal ki L1 in deelen splitsen, die elk

bij een stroomelement behooren.

Zij ab zoo’n element d s inde richting van den stroom i en

laat dat door de beschouwde verschuiving in a' b' komen, zoodat

aa'= l h is. Laat men langs den omtrek van het parallelo-

gram baa' b' inde door deze volgorde der letters aangewezen

richting een stroom i loopen en doet men hetzelfde bij alle ele-

menten, dan zullen al deze stroomen, gevoegd bij den oorspron-

kelijken stroomkring juist den stroom i inden verschoven kring

opleveren. Men kan dus voor het bij ab behoorende deel van

V' V den potentiaal in P van den stroom langs ba a' b' nemen

Fig. 7-
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en dit is het, met het geschikte teeken genomen, product van

ki met de kegelopening P .ba a’ b'. Men kan er voor schrijven

pr ([A • B]. C)

als de vectoren a a', ab en a P achtereenvolgens door A, B en

C worden voorgesteld. Immers wat de grootte betreft, is ([A. B]. C)
de inhoud van het op de drie vectoren beschreven parallelepi-
pedum en vermenigvuldiging daarvan met i/r3 geeft juist de ge-

noemde kegelopening. En, wat het teeken aangaat, ([A . B]. C)

is positief als C naar dien kant van het vlak A. B wijst, die

past bij een wenteling overeen uitspringenden hoek van A naar

B, m. a. w. als P aan dien kant van het vlak ligt, die bij den

rondgang ba a' b' past.
Men kan nu verder de gevonden uitdrukking vervangen door

“T (A . [B . C])

(verg. (9) pag. 4) en het is duidelijk, dat men van de magnetische

werkingen van den kringstroom rekenschap kan geven, als men

aanneemt dat het element ab de magnetische kracht

uitoefent.

Bij elke verplaatsing a a'= A wordt n.l. de arbeid van deze

kracht door de zooeven gevonden uitdrukking gegeven.

Men kan voor de uitkomst ook schrijven

ki[ds.i/r 2\ ........ (4)

als men i/r2 als een vector inde richting aP van het stroom-

element naar het beschouwde punt opvat. De kracht heeft de

grootte
ki sin <p d s

r-
1

als de hoek tusschen het stroomelement en a P is, terwijl haar

richting past bij een wenteling overeen uitspringenden hoek van

het stroomelement naar a P.

Wij zullen nu in het veld bij een electrischen stroom de lijn-

integraal van de magnetische kracht nader beschouwen. Wij
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moeten daarbij onderscheid maken tusschen integratiewegen, die

al of niet met den stroomkring geschakeld zijn. In het tweede

geval kunnen wij een magnetische dubbellaag aanbrengen, die

geen enkel punt met den integratieweg gemeen heeft en dus in

alle punten van dezen weg dezelfde magnetische kracht teweeg

brengt als onze stroom. Het is dan gemakkelijk in te zien, dat

de lijnintegraal nul is. Bij den rondgang langs de gesloten lijn
komt de kegelopening fl tot de oorspronkelijke waarde terug.

Beschouwen wij nu een integratieweg, die éénmaal met den

stroomkring geschakeld is. Wij construeeren nu een magnetische
dubbellaag, die den integratieweg snijdt. Zijn A en A' twee

punten op den integratieweg ter weerszijden van de dubbellaag
zeer weinig daarvan verwijderd en zoodanig dat AA/ met de

integratierichting overeenkomt. Dan zal de gevraagde lijninte-

graal zeer weinig verschillen van jHs ds, uitgestrekt over de
A'

gesloten lijn met uitzondering van het kleine stukje A A'. Daarbij
kunnen wij H met behulp van de magnetische dubbellaag bereke-

nen. Immers dit geeft voor alle punten op den weg van A' naar

A de juiste waarde van H. Het verschil tusschen de beide inte-

gralen is de waarde der gevraagde integraal over het stukje
AA' en deze kan zoo klein gemaakt worden als men maar wil

door den afstand AA' maar klein genoeg te kiezen, want de

waarde der door den stroom uitgeoefende magnetische kracht
Lorentz Lessen VIII.

Fig. 8.
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is daar eindig, zooals onmiddellijk blijkt, wanneer we een andere

magnetische dubbellaag construeeren.

Wij mogen dus schrijven
A A

fHs
ds= J'hs

Js= —Jyjdf = VA VA .
A' A‘

Het teeken van de integraal keert natuurlijk om, als weden

integratieweg in tegengestelden zin doorloopen, wij zullen aan-

nemen, dat de richting van A naar A' past bij de richting van

rondgang van den stroom. Volgens het vorige is

Va' Va =k i (£la- Qa)-
Nu kan men zich er gemakkelijk van overtuigen, dat wanneer

in het punt A' de kegelopening een zekere positieve waarde XI

heeft (verg. blz. 46) de waarde in A wegens de voorwaarde van

geleidelijke verandering XI —4 7r wordt. In het geval, waaraan

hg. 8 doet denken (vlakke stroomkring en platte dubbellaag), is

de beginwaarde +2ir en de eindwaarde ■—• 2 tt. In alle gevallen
wordt

J ds=4 tv ki (5)

§ 4. Afleiding der eerste vergelijking van Maxwell.

Wij hebben tot dusverre steeds gedacht aan een lijnvormigen

kringstroom. Hebben wij te doen met een strooming ineen ruimte

van drie afmetingen, (natuurlijk het eenige geval, dat inde natuur

voorkomt) dan kunnen wij deze verdeelen in stroombuizen. De

werking van de geheele strooming ineen punt buiten het ge-

bied van den stroom vinden we door superpositie van die der

afzonderlijke stroombuizen. Deze zijn alle gesloten, hun werking
kan dus volgens het voorgaande bepaald worden. Maar voor pun-

ten binnen de ruimte die door stroombuizen is ingenomen gaat

dit niet door.

Om tot de behandeling van dat geval te geraken, zullen wij
vooreerst onze vorige uitkomsten ineen anderen vorm brengen.
Wij kunnen bij een lijnvormigen kringstroom de magnetische
kracht ineen punt P (x, y, z) dat niet op den kring ligt be-

palen met behulp van de wet van Biot en Savart. We bepalen
dan de componenten van de bijdrage tot die magnetische kracht

voor alle elementen van den kring afzonderlijk, waarna wede
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componenten van den gevraagden vector door integratie over den

geheelen kring vinden. Volgens (4) geeft dit, als wede coördi-

naten vaneen punt van het element ds
lt

x
t , yv

z
t noemen, en

de componenten van ds,, dx
x , dyx ,

dz
x , (de indices ter onder-

scheiding van de grootheden, die betrekking hebben op ’t punt P,

waar wede magnetische kracht bepalen)

H
x
=ki

I

S-^--dzl

y
—

;/^l
Hy =kl I(dZ

'

X
~ dX

' Z~—^)
H

-~
=ki ƒ(<**. dyx

Wij voeren nu een hulpvector in, wiens componenten zijn

F W, = iij*p-, F
, = . . <6')

Deze wordt vectorpotentiaal genoemd, hij is door deze formules

zeer eenvoudig bepaald. Vervolgens vinden w.e dan H door

H = rot F (7)

Hebben we nu te doen met strooming ineen ruimte van drie

afmetingen, en beperken we ons vooreerst nog tot het bepalen
der magnetische kracht ineen punt buiten de ruimte, waar stroo-

men loopen dan kunnen we voor iedere stroombuis -—• we zullen

die dooreen rangnummer v onderscheiden volgens boven-

staande formules een vectorpotentiaal F
v opmaken en de for-

mule (7) zal doorgaan als we stellen F = 2F„ waarbij de som-

matie over alle stroombuizen wordt uitgestrekt. Wij zullen nu

inde formules voor de componenten van F., in plaats van de

stroomsterkte i., inde stroombuis den vector C invoeren. Is w v

de doorsnede der stroombuis dan is in ieder punt der buis

C = z v/<yv en wij vinden dus, als wij ook nog de richtingshoeken
van het element ds

x invoeren, die samenvallen met die

van den vector C

Fr =kzji^i
= £2 jc

l

en evenzoo voor de andere componenten. In deze formule heeft

het teeken J betrekking op de verschillende elementen eener
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zelfde stroombuis, het teeken 2 op de verschillende stroombuizen.

Het is echter duidelijk, dat deze bewerkingen niet in wezen ver-

schillend zijn, we kunnen dan ook de geheele uitkomst voor-

stellen als een enkele ruimteintegraal, waarbij uv
ds t —d S, een

ruimte-element voorstelt. Wij kunnen dan de integraal over de

geheele ruimte uitstrekken, omdat de ruimtedeelen waar geen

stroomen loopen toch niets opleveren, aangezien daar de vector

C = o is. Wij vinden dus

F'x =kfëdSv
F

y
k F.= . .(6)

en weer

H = rot F (7)

Hieruit volgt weer div H= O, waardoor geverifieerd is, dat de

op deze wijze bepaalde vector solenoidaal is verdeeld.

Om de stelling over de lijnintegraal te verifieeren bepalen we

rot H. We hebben

bh
z bh,_ yF

f
yFA b /?f sf jfa

Bj B £ \B;r2 Bj 2 B£2 /
+

B;r \B ;r Bj B#/

Nu is vooreerst, buiten het stroomgebied,

AF
x
= k C

x \-dS,^=°

en verder

div F—kf( C
x
~ - +C, ~ - + C

z
-r-

-\dS
t
=

J\ ïxr 'Bj r ïzrj

—f( C
x

1+ C
y + C

z
~ -)dSxJ \ r

y

dyx r dz
x
r)

= ƒ l C„ d (7, + ƒ l
- div C d 5, ,

waarbij, als de ruimteintegralen genomen worden over de ruimte,

waarin een strooming bestaat, de eerste term een integraal is

over het oppervlak, dat die ruimte begrenst, daar is noodzakelijk
C„ =O. Ook de laatste term is nul, omdat div C= O is, dus is

ook div F= O. Het zal gemakkelijk vallen, dit bewijs uitte

breiden tot het geval, dat inde ruimte, v/aarin de strooming
bestaat, oppervlakken voorkomen, waar C ondoorloopend is (de
boven gebezigde partieele integratie afzonderlijk toepassen op

=O, waardoor geverifieerd is, dat de

:ctor solenoidaal is verdeeld,

lijnintegraal te verifieeren bepalen we
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de deelen der ruimte aan weerszijden van het discontinuïteits-

oppervlak en bedenken, dat daar C„ doorloopend is).
Wij hebben dus

3 H
z

3 H,

dy
—°’

evenzoo

~r
~

-T—
s
= O en -- =o,

o 2 ? x d x ?y
of, sa menvattend

rot H = o.

Hieruit volgt weer, dat langs de randlijn vaneen oppervlak,
dat geheel ligt buiten het gebied waar stroomen loopen, de lijn-
integraal der magnetische kracht o is.

Binnen het gebied waar C van nul verschillend is zullen wij
nu een vector H door dezelfde operaties bepalen en dezen de

magnetische kracht noemen. Wij zullen vooreerst de eigenschappen
van dezen vector nagaan. Daarna hebben wij dan echter ook

nog te onderzoeken, welke physische beteekenis wij aan den zoo

gedefinieerden vector mogen toekennen.

Uit de beschouwingen van pag. 33 en vlgd. blijkt, dat ook

nu nog de componenten van F door de formules (6) geheel be-

paald en met haar eerste afgeleiden eindig en doorloopend zijn.
Ook de tweede afgeleiden zijn eindig.

De eigenschap div H = o, die onmiddellijk volgt uit H = rot F,

onafhankelijk van de bijzondere eigenschappen van F, blijft
natuurlijk gelden. Ook hebben we weer

iH. HH, ?
—

2
— -f =-AF, + div F

o y o z ?x

enz. Verder blijkt door toepassing der formule (35) van blz. 38
dat div F= o ook nu nog blijft gelden, maar dat nu dF

I
=

■ 47Tk C
x

en dus

itH, d H
v

-r t
~ 4TV k C

x ,?y ïz

? H* H
z

Tz TV
= 4 °y, (8)

.
, c

?y
4 *’
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of, samenvattend

rot H = 4 5T £ C (8')
Deze betrekking geldt nu natuurlijk inde geheele ruimte,

want voor een punt waar geen stroom is, gaat ze over inde

vroeger gevonden uitkomst rot H = o.

De vergelijking (S') is nu de eerste der vergelijkingen van

Maxwell, die wij in ’t volgende als algemeen geldend voorop-
stellen.

Wij kunnen de beide gevonden eigenschappen van den vector

H ook als volgt samenvatten

f H„dtr = o

voor ieder gesloten oppervlak, en

fHs
ds = 4'TkfC„cl(r,

waarbij de eerste integraal overeen willekeurige gesloten kromme

genomen wordt, de tweede overeen oppervlak, dat die lijn tot

randlijn heeft. Daar deze betrekking voor elk zoodanig oppervlak
geldt, volgt hieruit weer, dat voor ieder gesloten oppervlak
ƒ C„ d o- = o.

Wanneer de vector C in ieder punt der ruimte gegeven is,
is door deze beide stellingen ook H overal ondubbelzinnig be-

paald (zie blz. 26 en 33).

Wij moeten nu nagaan, in hoeverre de hier gedefinieerde vector

Heen physische beteekenis heeft. Daartoe stellen we ons voor,

de kracht te zoeken, die op een eenheidsnoordpool zou werken,

wanneer die gebracht werd binnen den stroomgeleider ineen

holte, aangebracht om het punt, waar weden vector H bepaald
hebben. Deze kracht is streng genomen niet de magnetische
kracht tengevolge der beschouwde electrische strooming, want

deze wordt door het aanbrengen der holte gestoord. We kunnen

echter bewijzen, dat de bedoelde kracht, als de afmetingen der

holte onbepaald afnemen, onafhankelijk van de wijze waarop de

stroomloop gestoord wordt, nadert tot den vector H.

Stellen wede werkelijke kracht op een eenheidsnoordpool
binnen de holte door H' voor, dan moet dus Lim H.'

x

Nu is de component der magnetische kracht ineen ruimte

waar geen stroom loopt. Dus volgens ’t voorgaande
? F' ? F'

tt/ * *
y

x ~

ïy *z ’
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-waarbij T'
x
=k f^T^S,

•enz. als C' den electrischen stroom voorstelt, zooals die is bij

-den gewijzigden stroomloop en de integraal over de ruimte buiten

de holte moet genomen worden. Daar aan den anderen kant

H
r

hy ïz

enz. hebben wij nu maarte bewijzen

T . f' F'* ?F
z

Lim —— =- —, enz.

dy dy

Nu is vooreerst het differentiaalquotient 9 F'
z/d y verkregen

door de integraal k f C'
z dSJr op te maken voor twee zeer dicht

bij elkaar liggende punten, waarbij telkens dezelfde ruimte wordt

uitgesloten, terwijl volgens de definitie 9F
z/9jj/ gevonden wordt

door eerst kfCz dSJr op te maken voor twee zeer dicht bij

elkaar gelegen punten, waarbij telkens een bolletje om het be-

schouwde punt wordt uitgesloten en ten slotte de limiet gezocht

voor het geval, dat deze bolletjes onbepaald afnemen. Volgens

de beschouwingen inde inleiding heeft echter dit verschil, wat

betreft de ruimte waarover geintegreerd wordt, geen invloed op

de uitkomst. Verder ligt het voor de hand aan te nemen, dat

de invloed der holte, als deze oneindig klein wordt, niet meer

merkbaar zal zijn aan de waarde van C op eindigen afstand der

holte. Het verschil tusschen 9 F’

tfiy en 9 F,/9 ƒ is

k f(C'° C*) d y
dS

"

waarbij over de ruimte rondom de holte moet worden geinte-

greerd; wegens het snelle afnemen van Cz— C
2

naar buiten toe

kan alleen de ruimte inde naaste omgeving der holte een merk-

baar bedrag opleveren. Wij onderstellen, dat bij een zekere

grootte der holte de omliggende ruimte op bepaalde wijze in

elementen verdeeld is, en dat nu de afmetingen dezer geheele

figuur p maal kleiner gemaakt worden. Wij stellen ons voor,

dat bij dat samentrekken in elk element, terwijl het /
3 maal

kleiner wordt en p maal dichter bij het middelpunt komt, de

storing C'
2
C

z
hetzelfde blijft. Dan wordt elk element der
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integraal en dus ook de integraal zelf p maal kleiner, zoodat

bij het toenemen van p de integraal tot nul nadert. Wij hebben

dus werkelijk

T
•

» F', ?F
sLim —— =-

dy ?y

enz. waaruit de genoemde stelling volgt.

§ 5. Magnetiseerbare stoffen.

In alle strengheid gelden de voorgaande beschouwingen alleen

wanneer er geen andere middenstof voorkomt dan de aether.

Voor lucht en de meeste andere middenstoffen gelden ze met

groote benadering, maar wanneer we te doen krijgen met ijzer
worden de verhoudingen geheel anders, en in mindere mate geldt
dit voor nog eenige andere stoffen, b.v. nikkel en kobalt. Deze

gaan namelijk, als er een magnetische kracht in bestaat, zelf mag-
netische werkingen uitoefenen.

Wij kunnen die werkingen beschrijven door ons inde uiterst
kleine volume-elementen van het lichaam noord- of zuidmagne-
tische polen, of, zooals wij ook kunnen zeggen, positieve en

negatieve hoeveelheden magnetisme p voor te stellen. Daarbij
moet voor elk eindig volumedeel = 0 zijn, deze betrek-

king moet gelden voor elk volumedeel, dat voor onze waar-

nemingen toegankelijk is, dus ook voor deelen, die wij in onze

gewone beschouwingen als oneindig klein (physisch oneindig
klein) zullen behandelen. Wij zullen nu den potentiaal zoeken,
dien zulk een klein volumedeel, dat magnetische polen be-

vat, teweegbrengt ineen punt er buiten. Wij hebben daar-

voor fi 2 waarbij de reeds op blz. 46 ingevoerde coëfficiënt

is. Kiezen we nu een punt in het volumedeel als oorsprong
vaneen nieuw coördinatenstelsel, waarvan de assen evenwijdig
loopen aan de oude assen. Noemen wijde nieuwe coördinaten

vaneen punt van het volume-element x, y, z, r zijn afstand tot

het punt Waar weden potentiaal bepalen en r
a

den afstand van

den nieuwen oorsprong tot dit punt, dan is

Ir“7. +x -IAK) + + + ---
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als ~ de waarde aanduidt, die aanneemt inden
*x\r„) c)x\rj

nieuwen oorsprong. We hebben dus

„fi <* / I \ d /I \ t* / I \

2- = --( 2/4X+— —)2/4y+- 2/4Z + ...,
r ix\ro

! B y\r0
1 J d z I

waarbij we, als het volumedeel maar klein genoeg is, de ver-

dere termen kunnen verwaarloozen.

De grootheden 2/4 x, 2/4 y, 2/& z zijn onafhankelijk van de

keuze van den oorsprong in ons volumedeeltje, omdat 2/4 = 0.

Wij kunnen ze opvatten als componenten vaneen vector, die

ook van de richting der coördinatenassen onafhankelijk is. Om

dit in te zien, hebben we maar aan te toonen dat, als we een

as Xx aanbrengen, die hoeken /3,, yx
met de oude assen maakt,

2/4 x, de projectie van onzen vector op deze nieuwe W-as is.

Dit nu blijkt onmiddellijk, daar

2f4x,— 2 p (x cos «, + y cos /3, + z cos =

= cos <x, 2 y. x + cos /3,2 /z y + cos 7, 2 p z.

Dezen vector noemen we het magnetisch moment van het be-

schouwde volumedeel. Het magnetisch moment berekend per

volume-eenheid is dus ook een vector; hij is in ’t algemeen,
van punt tot punt verschillend en wordt magnetisatie genoemd.
Wij zullen hem door I voorstellen. Wij vinden dan voor den

potentiaal vaneen eindig magnetisch lichaam

/Ji (£» + (7) +'■ Vkföi
=/i \~ l

» d*i— A ƒ7
div ld St .

Deze formule drukt uit, dat het magnetische lichaam naar buiten

een werking uitoefent, alsof aan zijn oppervlak een magnetische
oppervlaktedichtheid I„ bestond en inde inwendige ruimte een

dichtheid —divl.

Willen wij nu de magnetische werkingen binnen zoo’n magne-

tisch lichaam beschrijven, dan vragen wij weer inde eerste plaats-
naar de kracht, die ineen bepaald punt op een eenheidspooi
werkt. Deze vraag laat hier echter, wanneer we ze niet verder

preciseeren, geen bepaald antwoord toe. Om deze kracht te

meten zouden we n.l. een magneetje moeten aanbrengen ineen
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holte, gemaakt in het lichaam en het zal nu blijken, dat de kracht

op een einheidspool niet van den vorm der holte onafhankelijk
is. Daarmee hangt samen, dat nu niet meer, zooals in het vorige,
•één vector voldoende is, om de magnetische werkingen te be-

-schrijven, wij zullen nu twee vectoren noodig hebben, die wij
de magnetische kracht en de magnetische inductie zullen noemen

-en die wij nu inde eerste plaats beide moeten definieeren.

Daartoe denken wij om een punt P een holte in het magnetische
lichaam aangebracht, zonder dat daarbuiten de magnetisatie I

■wordt verandert en binnen die holte een magneetpool gebracht.
Deze bevindt zich dan buiten de magnetische stof en volgens
•onze voorafgaande beschouwingen kunnen wijde werking, die

hij daarvan ondervindt, uit drie deelen samengesteld denken.

Vooreerst de werking van het magnetische agens met de op-

pervlaktedichtheid I„ verdeeld aan het buitenoppervlak, deze

■werking is onafhankelijk van de gedaante der holte. Ten tweede

•de werking van het agens, dat met de ruimtedichtheid div I

•over onze gemagnetiseerde stof is verdeeld. Wat deze werking
betreft kunnen we door dergelijke beschouwingen, als op pag. 55
voor den vector F gegeven zijn, aantoonen, dat zij onafhan-

kelijk van den vorm der holte tot een bepaalde limiet nadert,

als de afmetingen der holte onbepaald afnemen. Eindelijk de

werking van het agens, dat zich op het oppervlak der holte

bevindt. Noemen we n de richting der normaal die van de holte

uit naar de gemagnetiseerde stof toe getrokken is, dan is de

•oppervlaktedichtheid —1„. Haar werking is van den vorm der

holte afhankelijk. Wij kunnen echter bewijzen, dat zij tot een

bepaalde limiet nadert, wanneer de holte zich gelijkvormig aan

zichzelf om het punt P samentrekt. Daartoe is het voldoende

als we aantoonen, dat het verschil tusschen de krachten in P,
•die we bij twee verschillende gelijkvormige holten vinden, be-

neden iedere grens gebracht kan worden, als we maar beide

holten beneden een bepaalde grootte kiezen. Daardoor bereiken

we, dat het verschil tusschen de uiterste waarden van I, die in

aanmerking komen beneden iedere grens kan gebracht worden.

Vergelijken wij nu voor het geval, dat I inde omgeving van P

constant is, de krachten, die in P uitgeoefend worden door op-

pervlakteladingen van die elementen der beide holten, die op



MAGNETISCHE KRACHT EN MAGNETISCHE INDUCTIE. 59

een zelfden van P uitgaanden elementairen kegel liggen, dan

zijn die gelijk, omdat de ladingen evenredig zijn met de door-

sneden van den kegel, dus met- het quadraat van den afstand

tot P en de krachten per eenheid van lading, omgekeerd even-

redig met het quadraat van dien afstand. Het is gemakkelijk in

te zien, dat hieruit het bewijs der genoemde stelling volgt.
Wij zullen nu twee bepaalde vormen der holte in het bijzon-

der beschouwen. Beide zijn cylinders met hun middelpunt in

het beschouwde punt P en met hun as inde richting der mag-

netisatie, maar bij den eersten zijnde eindvlakken oneindig
klein in vergelijking met het zijdelingsch oppervlak (nauwe koker),

bij den tweeden is het juist andersom (platte doos). Bij den

eersten vorm is de totale werking, die het agens op den binnen-

wand der holte op een magneetpool in het punt P uitoefent o.

Vooreerst heeft het zijdelingsch oppervlak geen invloed, omdat

daar I„ = o. Wat de werking der eindvlakken betreft, die klaar-

blijkelijk volgens de as gericht is, kan men zich bedienen van

de volgende stelling, die men gemakkelijk zal kunnen bewijzen,
ervan uitgaande, dat een magneetpool m op een afstand r de

magnetische kracht fx mjr2 (vgl. blz. 46) teweegbrengt. Is over

een begrensd deel vaneen plat vlak magnetisme gelijkmatig
verdeeld met de vlaktedichtheid «, dan is ineen willekeurig

punt P de component der magnetische kracht volgens de normaal

(positief van het vlak af) fju, als » de opening van den kegel
is, die P tot top en het geladen vlaktedeel tot grondvlak heeft.

Nu heeft aan het vlak van den cylinder, dat aan de zijde ligt,
waarheen I wijst, de vlaktedichtheid I„ de waarde I, ') aan het

tegenovergestelde vlak de waarde + I. De totale gezochte kracht

heeft de richting van lende grootte ƒ, I («, + w
2 ), waarbij w

l
en

u
2

de kegelopeningen voorstellen waaronder vanuit P de eind-

vlakken gezien worden. Deze zijn echter beide o omdat de hoogte

van den cylinder oneindig groot is in vergelijking met de afme-

tingen der eindvlakken. De kracht op een eenheidspool binnen

zulk een holte, eigenlijk de limiet waartoe die kracht nadert, als

de holte onbepaald afneemt, zullen we binnen een magnetiseer-
baar lichaam de magnetische kracht noemen en door H blijven

i) Wij zullen nu en dan het aantal eenheden vaneen vector voorstellen door

dezelfde letter, die den vector voorstelt, in kleiner type.
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voorstellen. Wij zullen later onderzoeken, in hoeverre de eigen-
schappen van den vroegeren vector H ook hier blijven gelden.

§ 6. Magnetische inductie.

Beschouwen wij eerst den tweeden bijzonderen vorm der holte,
de platte doos. Het zijdelingsch oppervlak levert weer niets op;
de beide eindvlakken geven weer /, I («, + u

2) en dit wordt nu,
daar de hoogte oneindig klein is in vergelijking met de afmetin-

gen der eindvlakken 4 ƒ, I. De limiet, waartoe de kracht op
een eenheidsnoordpool binnen zulk een holte nadert, als de
afmetingen der holte onbepaald afnemen, zullen wede magne-
tische inductie noemen en door B voorstellen. Wij hebben dus
in ieder punt

E H + 4 kfi I (9)
Inde ruimte buiten de magnetiseerbare lichamen is I= o en

hebben we dus B H. Daar hebben dus beide vectoren de

vroeger besproken eigenschappen. Komen echter in het beschouwde
veld magnetiseerbare lichamen voor, dan zijn om de magnetische
werkingen binnen deze lichamen aan te geven de twee vectoren

H en B noodig. Het zal blijken, dat de vroeger gevonden eigen-
schappen zich nu over deze beide vectoren verdeelen.

\\ at den vector H betreft, deze is de resultante van de mag-
netische kracht, die onafhankelijk van het magnetische lichaam
al bestaat en de twee eerste der werkingen, die inde vorige §
zijn besproken. Daar deze alle drie vaneen potentiaal afhangen,
kunnen wij nog steeds vaneen magnetischen potentiaal V spre-
ken, zoodat Ha = V/d k.

Buiten de magnetiseerbare lichamen is A V= o, dus div H = o,
maar binnen de magnetiseerbare lichamen vinden we, daar het

agens op den wand der in ’t vorige beschouwde holte op H

geen invloed heeft en dus de eenige wijziging te wijten is aan

de ruimtelading met dichtheid div I, volgens de potentiaal-
theorie

A V= 4 5T fx div I

en dus div H= 4 a
-/j div I (i Q)

De vector H is dus in dit geval niet solenoïdaal verdeeld. Ook
aan discontinuiteitsvlakken vinden we nu andere voorwaarden.
Wel blijkt uit het voorgaande, dat de potentiaal steeds door-
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loopend is en dat aan een discontinuïteitsvlak de tangentieele
componenten van H doorloopend zijn, maar voor de normale

componenten vinden we

/ÏV\ i*V\

U«// ln
’

als aan de zijde die door den index i is onderscheiden zich het

gemagnetiseerde lichaam bevindt, of, meer algemeen

{j^)
ll

==47rf' ' (II)

als zich aan beide zijden een gemagnetiseerd lichaam bevindt.

De stelling van de lijnintegraal (de eerste vergelijking van

Maxwell) blijft echter onveranderd gelden.
Van den vector B kunnen wij nu heel gemakkelijk aantoonen,

dat hij steeds solenoidaal verdeeld is. Voor een punt buiten de

gemagnetiseerde lichamen volgt dit uit onze vroegere beschou-

wingen, daar dan B met H samenvalt. Binnen de gemagnetiseerde
lichamen volgt uit (9) en (10)

div B = div H+4tt fx div I= o
.... (12)

Ook hebben we aan een discontinuïteitsoppervlak

(B„)/ (B„)// = (H„)/ + 4 77f (IJ/ (HJ// 4 *ƒ, (!„)//= O . (12')
Dus ook voor ieder gesloten oppervlak

fß„d<j = o (12")
Van de twee vergelijkingen, die voor het geval van den aether

juist voldoende waren om den vector H te bepalen, geldt er nu

dus maar een, terwijl de nieuwe vector B aan de andere vol-

doet. Hierdoor is dus nu nog geen der twee vectoren bepaald,
het zal noodig zijn nog een nieuwe betrekking tusschen de beide

vectoren er bij te voegen. Deze moet uit proeven worden ge-

vonden. Bij zwakke magnetische krachten blijkt de magnetisatie

evenredig te zijn met de magnetische kracht. Wij hebben dus

I = *H (13)

Dit moet opgevat worden als vectorvergelijking en drukt dus

tevens uit, dat de vectoren I en H gelijk gericht zijn. De groot-

heid y, wordt susceptibiliteitsco'éfficient genoemd, zij is positief
voor de ferromagnetische stoffen (ijzer, nikkel en kobalt) en

paramagnetische stoffen (bijv. zuurstof, chroom, mangaan), maar
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negatief voor diamagnetische zooals bismuth (en water in ge-

ringe mate).
Daar in onze theorie de vectoren H en B op den voorgrond

treden, is het geschikt uit de betrekking (13), met behulp van

(9) af te leiden
B = /z H (14)

waarbij p = 1 +4*ƒ, K-

De coëfficiënt /z heet de magnetische permeabiliteit en is vol-

gens het voorgaande voor para- en ferromagnetische lichamen

> 1, voor diamagnetische < 1. Voor ijzer is hij veel grooter dan

voor alle andere stoffen. Voor verreweg de meeste wijkt hij niet

zoo heel veel van 1 af.

Voor anisotrope stoffen is het verband ingewikkelder. Wij
kunnen dan stellen

= jZj j H_, -j- ft 13
B

z

h2l
“b ~b blz (15)

B
z T ffy

waarbij ’ h'ia == ==

Wij kunnen dan bepaalde richtingen der coördinaatassen vin-

den, waarbij deze vergelijkingen zich vereenvoudigen tot

Bx Hx, B
y
= (t2 H,„ B,= // 3 H, .

.
. (I sO

Bij dit alles is ondersteld, dat de magnetische kracht klein blijft.
Gaan we deze hoog opvoeren, dan kunnen zich allerlei compli-
caties voordoen, men kan dan niet 'eens meer zeggen, dat bij
een bepaalde magnetische kracht ook een bepaalde magnetische
inductie behoort, de laatste kan nl. verschillend zijn naar gelang
van de bewerkingen, die de stof vroeger ondergaan heeft en

bijvoorbeeld ook afhankelijk van de magnetische kracht, die er

vroeger geweest is en die nog daarna haar invloed doet gelden.
Men kan deze verschijnselen vergelijken met soortgelijke die

men waarneemt bij vaste lichamen, die aan een vormverandering
zijn onderworpen geweest; men duidt ze aan met de benaming
magnetische hysteresis. Tot deze verschijnselen behoort ook het

remanent magnetisme, dat zich verreweg het sterkst bij permanente

staalmagneten vertoont. In zulke gevallen is er in ’t algemeen
geen sprake vaneen zoo eenvoudige formule als (14). Bij perma-

nente magneten kan zij echter bij benadering vervangen worden

door I = constant.
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§ 7. Electrische kracht.

Wij gaan nu over tot de behandeling der tweede vergelijking;
van MAXWELL. Deze heeft betrekking op de electrische kracht,
welken vector wij steeds door de letter E zullen aanduiden.

Proefondervindelijk blijkt, dat ineen bepaald punt vaneen

electrisch veld op een klein geladen lichaampje een kracht werkt

evenredig met de lading. Beperken we ons vooreerst weer tot

den vrijen aether (dien we met groote benadering door lucht

kunnen vervangen), dan zullen wede kracht, die op zoo’n on-

eindig klein lichaampje per eenheid van lading werkt de electrische

kracht in dat punt noemen. Wij zullen echter in het vervolg niet

alleen inden aether of de lucht, maar ook ineen punt, b.v.

binnen een metaal van de electrische kracht spreken. Wij kun-

nen ons voorstellen, dat in dat lichaam een kleine holte gemaakt
is, waarin we proeven doen om de kracht te meten, die op een

klein geladen lichaampje werkt. Hierbij treden weer dezelfde-

moeilijkheden op als bij de bepaling van de magnetische kracht.

Wij zullen hier evenwel dadelijk aannemen, dat al die bezwaren

zijn opgelost en dat we in ieder punt vaneen willekeurige mid-

denstof een vector bepaald hebben, die inden aether met de

electrische kracht overeenkomt en dien wij daarom steeds elec-

trische kracht zullen noemen.

De toestand van het medium, die de electrische kracht ten-

gevolge heeft, is ook nog de oorzaak vaneen ander verschijnsel.
Vinden wij nd. dien toestand binnen een geleiddraad, dan zal

de kracht, die een geladen lichaampje voortdrijft ook op de

electriciteit inden draad werken. Er ontstaat dan een stroom

en de bestudeering der daarbij optredende verschijnselen heeft:

geleerd, dat de richting van dien stroom in isotrope stoffen

dezelfde is als die van de electrische kracht en de sterkte even-

redig met de grootte dier kracht, wat wordt uitgedrukt door

de vergelijking

C = E (i6>
P

Den coëfficiënt p die een constante is voor een bepaalde stof,,

maar voor verschillende stoffen verschillend, noemen wijden.

soortelijken weerstand der stof.
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§ 8. Dielectrische verplaatsing.
Wij moeten nu nog nader den invloed der electrische kracht

ineen dielectricum beschouwen. De verplaatsing der electriciteit

brengt daar een terugwerkende kracht teweeg (dielectrische veer-

kracht), die, wanneer een bepaalde hoeveelheid electriciteit door

een doorsnede vaneen stroombuis is gegaan, evenwicht maakt

met de electrische kracht die de verplaatsing veroorzaakt. De

verplaatsingsstroom houdt dan op en de toestand wordt in ieder

punt bepaald door de geheele hoeveelheid electriciteit, die door

een vlakte-element in dat punt is, gegaan. Om den stroom te

doen doorgaan moet de electrische kracht grooter worden. Een

eenvoudig voorbeeld van dergelijke electriciteitsbeweging in het

dielectricum vinden we in het reeds vroeger genoemde geval
van het laden vaneen geleider. Zoolang de ladingsstroom duurt,

bestaat ook de verplaatsingsstroom in het dielectricum. Gedu-

rende dit proces wordt ook de lading van den geleider en daarmee

de electrische kracht ineen willekeurig punt van het dielectricum

steeds grooter.

Om nu op een willekeurig tijdstip den toestand te beschrijven,
zullen we nog in ieder punt een vector aangeven, welks com-

ponent ineen willekeurige richting aanwijst, hoeveel electriciteit

in het geheel gestroomd is dooreen in dat punt aangebracht

oppervlakte-element, loodrecht op die richting en berekend per

oppervlakte-eenheid. Dezen vector stellen we voor door D en we

noemen hem dielectrische verplaatsing. Geven wij een differentiatie

naar den tijd aan dooreen punt, dan hebben wij klaarblijkelijk
de vectorvergelijking

D = C (17)
Bij een stationairen toestand is D =o, en C= o. Het is ver-

der uit de definitie duidelijk, dat de dielectrische verplaatsing,
evenals de stroom, solenoïdaal verdeeld is. Wij hebben dus

JD„ d r =O, voor ieder gesloten oppervlak, waarbinnen zich slechts

dielectricum bevindt, of wat op hetzelfde neerkomt div D = O en

aan een discontinuïteitsvlak (D,,)/ = (D„)//.
Het ligt nu voor de hand te vragen, hoe de electrische kracht

met de dielectrische verplaatsing samenhangt. Wij kunnen als

waarnemingsfeit vooropstellen, dat in isotrope stoffen

D = £ E (18)
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De grootheid s wordt dielectrische constante genoemd, zij heeft

voor verschillende middenstoffen verschillende waarden. Voor

anisotrope stoffen moet de vergelijking (18) vervangen worden door

£
n -)- f] 2 Ej- + E

z

= f
2l ""l- f

22 + f
23 ( I §/ )

E
z fgj E* -f~ E

y ~f- f33 E
z ,

waarbij
f
l2 ' f

2l >
f
23 532 ’

f
3l

f
13’

Door geschikte keuze van de assenrichtingen kan dit stelsel

inden vorm gebracht worden

= £, Dj, = $2 Ej,, D
z
= fg E

2.

§ 9. Tweede vergelijking van Maxwell.

In het veld rondom een zeer klein geladen deeltje is de elec-

trische kracht door de wet van Coulomb bepaald en, zooals

bekend, een potentiaalvector. De lijnintegraal overeen wille-

keurige gesloten kromme zal dus o zijn,
fEs

d s o (19)
Deze eigenschap geldt ook nog in het veld inde omgeving van

een draadvormigen geleider, waarin een stationnaire stroom loopt
en het ligt nu weer voor de hand, dat wij ook in andere gevallen
op deze lijnintegraal onze aandacht zullen vestigen. Wij kunnen

ons in elk geval langs experimenteelen weg een oordeel vormen

over de grootte van deze lijnintegraal. Daartoe brengen we langs
de aangewezen kromme een geleiddraad aan. Het is namelijk
gemakkelijk in te zien, dat de waarde van deze lijnintegraal zal

beslissen over de vraag, of inden draad al of niet een stroom

ontstaat en in ’t eerste geval over den zin en de grootte van

dien stroom. Nemen we eerst aan, dat E* overal langs den draad

dezelfde richting heeft, die wij als positieve richting van rond-

gang kiezen, dan zal klaarblijkelijk in dien draad een positieve
stroom ontstaan (zie formule 16) en het is ook duidelijk, dat

ƒ E
S
ds een positieve waarde heeft. Keert overal E

s om, dan

verandert zoowel de richting van den stroom als het teeken der

lijnintegraal. Is eindelijk E
2

nu eens positief, in andere punten
weer negatief, dan kan het gebeuren, dat de positieve en nega-
tieve waarden elkaar juist opheffen. Dan zal geen stroom ont-

staan, maar dan zal ook de lijnintegraal nul zijn. Overwegen
Lorentz Lessen VIII.
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de positieve waarden, dan ontstaat een stroom in denzelfden zin

als in ’t eerste geval, maar dan heeft ook de lijnintegraal het-

zelfde teeken als daar, enz. Wij kunnen dit alles nauwkeuriger
beschrijven, door gebruik te maken van de analogie met de

strooming vaneen onsamendrukbare vloeistof ineen buis. Den-

ken wij ons, dat JK
s

d s een bepaalde niet met den tijd veran-

derlijke waarde heeft, of dat althans die waarde als constant

mag beschouwd worden gedurende het tijdsverloop, waarop wij
onze aandacht vestigen, dan moeten wede electriciteitsbeweging
vergelijken met een stationnairen vloeistofstroom en wij kunnen

nu gemakkelijk de vergelijking opschrijven, die uitdrukt, dat de

electriciteit ineen willekeurig element van den draad geen ver-

snelling krijgt. Zij nl. u de doorsnede van den draad, x het aan-

tal bewegelijke electriciteitseenheden per volume-eenheid, p een

kracht analoog aan den druk bij een vloeistof en eindelijk (3 een

coëfficiënt, die den wrijvingsweerstand, evenredig met de snelheid

u, bepaalt', dan vinden we

cl i)
K

s
x oo d s oo d s 21 (3 x co d s o,

d s

Hierbij is nu nx a i de stroomsterkte en wij vinden door in-

tegratie langs den draad

f E
S
ds = i f—ds.

J J *«

De factor J ([3/a u) d s is van het veld onafhankelijk, alleen door

de eigenschappen van den geleiddraad bepaald. Wij hebben dus

inderdaad, dat de stroom, die inden draad ontstaat, evenredig
is met de lijnintegraal der electrische kracht.

Nu ontstaat inden draad altijd een stroom, als er veranderin-

gen optreden in het magnetisch veld inde omgeving van den

draad. Denken wij ons den draad inden aether, of de lucht,

geplaatst, dan geldt daarbij voor de stroomsterkte een beroemde

wet, die door Faraday geformuleerd werd. De stroomsterkte is

evenredig met de verandering per tijdseenheid van het aantal mag-

netische krachtlijnen, dat door den draad omvat wordt. Dit aantal

krachtlijnen is, zooals we weten, een aanschouwelijke voorstelling
van de oppervlakteintegraal der magnetische kracht overeen

oppervlak, dat den geleiddraad tot randlijn heeft. Verder geldt
de stelling ook voor andere middenstojfen, als wij in plaats van
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de magnetische kracht de magnetische inductie beschouwen. Kiezen

wij de positieve richting langs den draad zoo, dat die past bij
de positieve richting der magnetische inductielijnen, dan is de

stroomsterkte positief bij een vermindering der oppervlakte-

integraal der magnetische inductie.

Daar nu zoowel de lijnintegraal der electrische kracht als de

vermindering per tijdseenheid van de oppervlakteintegraal der mag-

netische inductie evenredig zijn met de stroomsterkte, hebben we

j E
s
d s = k

1 j B
;!

da- (20)

en het blijkt, dat de factor k
l onafhankelijk is van den aard van

den geleiddraad en dus geheel bepaald wordt door de keuze van

onze eenheden.

Deze vergelijking stellen wij als algemeen geldig voorop. Het

is de tweede vergelijking van MAXWELL. Zij is gelijkwaardig met

df dz 1 d t

dE
* dEz £d By

? 5 d X
1

t

9Ey BE
r

.c> B.

c* x 9 y
' ~è t

of ■

rot E=— k
x

B (21')

§ 10. Electromotorische kracht.

Er is in het vorige echter nog een onvolledigheid, die juist
voor het geval vaneen gesloten stroomgeleider van het meeste

belang is. Daarin kan namelijk een stroom worden opgewekt
door allerlei andere oorzaken dan de, door de vorige vergelijkin-

gen bepaalde, electrische kracht, b.v. door chemische werkingen
en door temperatuurverschillen. De krachten, die tengevolge daar-

van op de electriciteit werken, zullen we samenvatten onder

den naam electromotorische kracht en in elk punt van den ge-

leiddraad, waar ze bestaan, voorstellen dooreen vector E„. De

vergelijking (16) moet dan vervangen worden door

C = - (E + E,) (22)
P

De vergelijkingen (20) en (21) blijven onveranderd. Wat de
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uitwerking op de electriciteitsbeweging betreft, komt de electro-

motorische kracht geheel met de electrische kracht overeen, zij
treedt echter alleen in geleiders op en verschilt van de electri-

sche kracht wat betreft haar oorzaak.

§ n. Keuze der eenheden.

Wij hebben tot nog toe in onze formules een aantal factoren

opgenomen, die van de keuze der eenheden afhangen, deze zullen

wij nu vooreerst nader bepalen. Daarbij zullen we in ’t bijzonder
te letten hebben op de volgende formules.

10 (23)

waarbij K de kracht voorstelt tusschen twee magneetpolen met

sterkten m en m
y op onderlingen afstand r. Deze formule drukt

de wet van COULOMB voor magneetpolen uit. De factor /,, die

er in voorkomt, is dezelfde die voorkomt inde formules van

blz. 46, inde beschouwingen van § 5 en inde formules (9)—(12).
2° de vergelijkingen (8) en (21), waarbij wij nu kunnen vol-

staan met van elk stel éen vergelijking op te schrijven
D H

2 ÜH,
= <B>

en

dy 3 z
1 c» /

3
0 de vergelijkingen (17), (18) en (14)

ÖD
„

—= C,D = f E,B = (tH
o t

en eindelijk 4
0 de vergelijking, die de wet van COULOMB voor

twee zeer kleine electrisch geladen lichaampjes uitdrukt

(24)

waarbij e en e
x

de ladingen zijn, r hun onderlinge afstand, die

groot is in vergelijking met hun afmetingen en K de kracht, die

zij op elkaar uitoefenen.

Wij kunnen deze vergelijking nu uit de vorige formules afleiden.
De lading is de geheele hoeveelheid electriciteit, die aan den
geleider is toegevoerd en dus wegens de onsamendrukbaarheid
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der electriciteit, m. a. w. wegens de solenoïdale verdeeling van

den electrischen stroom, gelijk aan de geheele hoeveelheid, die

door den verplaatsingsstroom in het dielectricum gegaan is door

een willekeurig oppervlak, dat het beschouwde geladen lichaam

en geen ander omringt. We hebben dus

e = ƒ D„ d <r.

Nemen wij nu voor dit oppervlak een bol, welks straal r groot
is in vergelijking met de afmetingen van het geladen deeltje en

welks middelpunt zich in dat deeltje bevindt, dan kunnen we

overal aan het oppervlak D„ als constant beschouwen, terwijl

tevens de richting van Din elk punt van den bol met die der

normaal, dat is die van den straal samenvalt. Wij vinden dus

e = 4 TT r' 1 D

en dus volgens (18)

E = —

e
—t

4 7T £ rz

De kracht, die het lichaampje uitoefent op een ander klein ge-

laden lichaampje met lading e
x ,

dat zich op een afstand r van

het eerste bevindt is dus

e e
x

4 57
-

s r
l

De coëfficiënt f.2
in (24) is dus bepaald door f2

= 1/4 vr s.

Verder is er een verband tusschen de coëfficiënten f (blz. 44)
en /fj (blz. 67), dat wij uit de wet van het behoud van arbeids-

vermogen kunnen afleiden. Te dien einde keeren wij voor een

oogenblik terug tot het geval, waarop de eerste vergelijking van

blz. 66 betrekking heeft. De eerste term daarvan stelt de kracht

voor, die op dein het element d s aanwezige electriciteit werkt,

het product van dien term met de snelheid u, d.i. iR
s
d sis de

arbeid dier kracht per tijdseenheid. Integreert men dit over de

geheele keten, dan komt er, daar i overal dezelfde grootte heeft,

ifßs
ds

en dit is dus de totale arbeid per tijdseenheid van dein de keten

werkende electrische krachten. Aan dien arbeid moet de (in
arbeidseenheden uitgedrukte) warmteontwikkeling gelijk zijn.

Schrijft men nu de tweede vergelijking van blz. 66 inden vorm

J ds= i w
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(de grootheid w is de „weerstand” van de keten), dan vindt men

i J K ,ds— i2
w,

zoodat P w de warmteontwikkeling per tijdseenheid is (wet van

JOULE). Zijn er inde keten ook electromotorische krachten

(blz. 67), dan heeft men

iƒKsd s + i ƒ d, s=P w,

waar de tweede term in het eerste lid den arbeid der electro-

motorische krachten voorstelt.

Wij beschouwen nu het volgende geval. Ineen geleidenden
kring i (van eindige afmetingen) werken constante electromoto-

rische krachten K
e, die, als er verder geen oorzaken van electri-

citeitsbeweging zijn, een constanten stroom i teweegbrengen. In

zeker punt van het bij dien stroom behoorende magnetische veld

H plaatsen wij een gesloten geleidende vlakke winding 2, zoo

klein, dat over de uitgestrektheid daarvan het veld als homogeen
kan worden beschouwd. Wij kiezen in 2 een positieve richting
van rondgang, waarbij de normaal n past. De winding is draai-

baar om een middellijn, die loodrecht op H staat, zoodat de

hoek Sr tusschen s en H verschillende waarden kan aannemen.

Door geschikte uitwendige krachten geven wij nu de winding
een willekeurige periodieke draaiende beweging. Daardoor worden

stroomen (wisselstroomen) in 2 geinduceerd en deze werkep op

i terug. Wij zullen echter door geschikt gekozen electromoto-

rische krachten Ë
t.,

die wij behalve de constante kracht E
(. laten

werken, den stroom in I op de bovengenoemde constante sterkte

i houden.

De wet van het behoud van arbeidsvermogen leert ons nu, dat

voor een willekeurig tijdsverloop de arbeid der uitwendige krachten,

d. w. z. van de electromotorische krachten en van de mechanische

krachten, die op 2 werken ’), gelijk is aan de verandering der

energie van het stelsel. Wij passen dit toe op een volle periode.
Daar aan het einde daarvan de toestand dezelfde is als aan het

begin, behoeven we met het arbeidsvermogen, dat, zooals weldra

i) Toen wij zooeven een enkelen geleiddraad op zichzelf beschouwden, moesten

wijden arbeid ook van de electrische kracht in het oog vatten. Thans, nu wij op
het geheele systeem letten, behoeft dat niet, want de electrische kracht is een in-

wendige werking, uit den samenhang van de geleiders en het medium voortvloeiende.
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zal blijken, in het medium aanwezig is, geen rekening te houden.

De verandering van het arbeidsvermogen van het stelsel bestaat

dus alleen inde warmteontwikkeling in 1 en 2. Zij i’ de stroom

in 2, w de weerstand van 1, w' die van 2, A de arbeid der

mechanische krachten, die noodig zijn om de krachten, w'aarmee

het veld op de winding werkt, te overwinnen, en stellen wij ter

bekorting de lijnintegralen van E
e

en door F
e

en F
e

voor,

dan hebben wij

ƒ i F
e
dt +ƒ i F

e
d t+A—ƒïl w d t + ƒ ?' 2 w' dt.

Wij merken op, dat behalve de bovengenoemde mechanische

krachten nog andere moeten werken, die n.1., welke noodig zijn
om, als er geen stroomen waren, dezelfde beweging aan 2 te

geven. Van deze krachten kan worden afgezien, omdat hun arbeid

inde kinetische energie van het metaal der winding wordt terug-

gevonden.
Nu moeten de krachten K

e
de inductiewerkingen in 1 opheffen.

Daartoe moet men hebben (verg. form. 20)

~n —1
dN

F
‘~

k
' dt'

als N het aantal magnetische inductielijnen is, dat door I gaat.

Daar dit evenals de overige veranderlijke grootheden periodiek

wisselt, is JFe
d t over een volle periode nul. Omdat i constant

is, verdwijnt dus de tweede term der energievergelijking. De

eerste termen van het eerste en het tweede lid hebben dezelfde

waarde, die zij zouden hebben, als 2 stilstond en zijn dus, daar

zij dan de eenige termen zouden zijn, aan elkaar gelijk. Derhalve

A = Ji'2 w' d, t,

d. w. z. de warmteontwikkeling in 2 beantwoordt aan den arbeid

der mechanische krachten.

Is nu cc de grootte van het vlak binnen de winding, dan is

het aantal krachtlijnen, dat er doorgaat
cc H cos Sr

en de verandering daarvan per tijdseenheid

u H sin &
.
è.

Volgens dein (20) uitgedrukte wet is dus

i' ai' =k
x

cc H sin 3"
. Sr,

zoodat men voor de warmteontwikkeling kan schrijven
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k
x

cotl fi' sin Sr d Sr,
de integraal steeds overeen volle periode uitstrekkende.

Wat de mechanische krachten aangaat, merken wij op (§ 3),
dat de winding werkt als een magneet met het moment

ƒ»*'
inde richting n. De ervaring heeft geleerd, dat zij ook van het

veld dezelfde werking ondervindt als zulk een magneet. Daaruit

volgt, dat de uitwendige krachten, die wij moeten uitoefenen,
bestaan ineen koppel met het moment

fa Hï' sin 9,
(positief inde richting van 9), zoodat wij voor den arbeid A vinden

/siH f i' sin Sr d 3\
Stelt men de twee gevonden uitdrukkingen aan elkaar gelijk,

en bedenkt men, dat zij niet nul kunnen zijn, daar er, zoodra

er een stroom i is, een positieve warmteontwikkeling zijn zal,
dan komt men tot het besluit f—kx , of, in verband met de

formule ffx
=k van blz. 46,

k
x fx

= k.

Dit is het gezochte verband tusschen dein (23), (8), en (21) voor-

komende coëfficiënten.

Wij merken nog op, dat (23) betrekking heeft op het geval,
dat de twee magneetpolen inden vrijen aether liggen en dat

evenzoo bij de beschouwingen van § 3 en bij de afleiding van

de betrekking tusschen de verschillende coëfficiënten is aange-

nomen, dat zich tusschen de werkende lichamen slechts aether
bevindt. Ook hebben wij ons in § 5 voorgesteld, dat de holte,
die in het gemagnetiseerde lichaam werd aangebracht, geen ander

medium dan de aether bevat.

De bedoeling is nu, dat de vergelijkingen van MAXWELL (8)
en (21) steeds met dezelfde waarden van k en k

x
in alle gevallen

gelden, welke lichamen en middenstoffen ook in het stelsel voor-

komen. Met de bijzondere eigenschappen dezer lichamen wordt

rekening gehouden, doordat in het tweede lid van (21) de mag-
netische inductie B voorkomt, die op verschillende wijzen ,met
de magnetische kracht samenhangt, en evenzoo in het tweede

lid van (8) de stroom C, die nu op deze, dan op gene wijze
door de electrische kracht E (en eventueele electromotorische
krachten E,,) bepaald wordt. Ineen dielectricum gelden (17) en



ELECTROMAGNETISCHE EN ELECTROSTATISCHE EENHEDEN. 73

(18), ineen geleider (22). Ook bij de formule (24) denken wij
aan het geval, dat de electrisch geladen lichaampjes inden vrijen
aether liggen. Bij de uitdrukking, die wij voor f2

vonden, moeten

wij dan ook onder s de dielectrische constante voor dat medium

verstaan, wat wij kunnen doen uitkomen door te schrijven

4 *t.'
De constante s

0
kan naar gelang van de keus der eenheden

verschillende waarden hebben. Daarentegen is bij de inkleeding,
die wij in het bovenstaande aan de theorie gegeven hebben, voor

den aether fjc=i. Er is n.l. geen aanleiding om het begrip mag-

netisatie voor den aether in te voeren en voor I= o wordt

blijkens (9) B = H.

A. Men krijgt nu de electromagnetische eenheden door vooreerst

voor ƒ in (23) een getal zonder dimensies te nemen en in het

gewone stelsel neemt men daarvoor I. Kiest men dan verder

k—\, dan wordt ook k
x —1; hiermede zijnde eenheden, waarin

de verschillende grootheden worden uitgedrukt, alle vastgelegd.
Vooreerst de eenheid van poolsterkte door de formule (23), ver-

volgens H en B, daar deze gedefinieerd zijn als krachten, die

op de nu gedefinieerde eenheid van poolsterkte werken, C door

de vergelijkingen (8) en E door (21). Kent men ineen bepaald
geval de getalwaarde van C, d.w.z. die vaneen per tijdseenheid
doorstroomende hoeveelheid electriciteit, dan is de eenheid van

electriciteitshoeveelheid vastgelegd. Men kent dan ook in elk be-

paald geval de getalwaarde van D en (18) geeft dan s, zoodat

de coëfficiënt /2
dan ook bepaald is. Men kan dezen uit waar-

nemingen afleiden. Wij zullen hem voorstellen door c
2

.
Men kan

nu uit het vorige vinden, dat c de dimensies eener snelheid

heeft en wij zullen later zien, dat c overeen moet komen met

de voortplantingssnelheid van het licht inden vrijen aether.

B. Wij komen tot electrcstatische eenheden, als vooreerst in (24)

f2
1 wordt genomen. Daardoor krijgt ineen bepaald geval ee

1

een getalwaarde c
2 maal zoo groot als inde vorige eenheden

uitgedrukt, de electrostatische eenheid van electriciteit is dus

i/c X de electromagnetische. Hiermee is ook de eenheid van

stroomsterkte vastgelegd, deze is ook i/cX zoo groot als in het

vorige stelsel. Het getal, dat in onze vergelijkingen den vector
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C aangeeft, wordt dus c X zoo groot. Daarentegen dat voor E,

i/cX zoo groot. Immers wij moeten nu ineen bepaald geval
onder E de kracht verstaan, werkende op een c X kleinere hoe-

veelheid electriciteit. Verder wordt D cX zoo groot; waar in

de vorige eenheden voor den vrijen aether gold D = E/4 n c
2

,

hebben we dus nu

D = —E
4 5T

Wordt nu in (8) weer k= 1 genomen, dan moeten ineen be-

paald geval de getalwaarden van H, evenals die van C, c X zoo

groot worden als bij de electromagnetische eenheden, d. w. z. dat

de eenheid van poolsterkte c X zoo groot wordt. Daaruit volgt,
dat fx

in (23) nu de waarde c
2 krijgt. Daar eindelijk ook de ge-

talwaarde van B c X grooter wordt en die van E c X kleiner,
moet thans k

x
de waarde ïjc2 krijgen. Men ziet, dat dan weer

aan de betrekking k
t fx

k voldaan is.

C. Men kan nu ook de eenheid van lading en daarmee die,
waarin E, D en C worden uitgedrukt volgens het electrostatische

stelsel kiezen en de eenheid van poolsterkte en daarmee die voor

H en B electromagnetisch. Het eerste lid van (18) wordt dan op

dezelfde manier uitgedrukt als bij het eerst beschreven eenheden-

stelsel, maar C wordt (evenals onder B) c X zoo groot, zoodat

nu k=i\c moet zijn. Daar ƒ, = 1 is, wordt ook k
x \jc en

uit ƒ2
= 1 volgt s

0
= 1/4 TT. Dit is het stelsel van Hertz.

D. Wij zullen nu in dit stelsel nog een wijziging aanbrengen
naar het voorbeeld van Heaviside. Daardoor wordt de factor

4 t in de vergelijking (8) en in ’t verband tusschen D en E ver-

dreven en krijgen de vergelijkingen een meer symmetrische ge-

daante, zoodat de wederkeerigheid tusschen de electrische en

magnetische verschijnselen ook inden vorm der vergelijkingen
beter tot uiting komt. Dit bereiken we door in (23) ƒ, =

en in (24) _/2
= 1/4 t te nemen. Wij kiezen dus de electriciteits-

eenheid 1 jV4 X zoo groot als de electrostatische en de een-

heid van magnetische poolsterkte X zoo groot als de

electromagnetische. Daardoor wordt 4%k = k
x
= i/é en inden

vrijen aether D = E.
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§ 12. Recapitulatie.
Het stelsel vergelijkingen, waarmee wij in het volgende te

werken hebben, krijgt dan de volgende gedaante:

I. f H
s
ds = jC

n d<r,

11. I E
s
ds =—l

- ƒ È„d<7.

De beteekenis der integralen is uit het voorgaande voldoende

duidelijk.

111. B = aiH

IV. C = Din dielectrica

1D
= £ E in dielectrica

C = (E + E„) in geleiders.
P

De vergelijkingen 111 en V moeten in anisotrope stoffen door

andere van meer ingewikkelden aard worden vervangen (zie

blz. 62 en 65) en zijn ook overigens slechts te beschouwen als

empirische betrekkingen, die in eenvoudige gevallen gelden. Voor

den vrijen aether is [i = I en s = 1.

De vergelijkingen I en II zijn gelijkwaardig met de volgende

stellen differentiaalvergelijkingen.

9H, 9H
y

1

Vv ,

dy dZ C

r rHx_rHz
==
l c of rot H=— C,

?Zd X C c

öHy 5H
- _I r

9* ty c
” .

en dus div C = o

en

öE
2

9E
y

_

1

oy9 z c

ll' —:= _
IB^,, of rot E = B,

d z 'è X C C

9E
y

9 Ej, 1
g

Tx~~Ty~ c'

en dus div B = O,
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waarbij de volgende voorwaarden aan discontinuïteitsvlakken

moeten gevoegd worden

(C„)ƒ = (C„) // (B„)/ = (Bb)//
(H,)/ = (H,)// (EX)/=(EX)//.

Van deze vier vergelijkingen drukken de bovenste twee de

doorloopendheid uit der normale componenten van den stroom

en de magnetische inductie, een onmiddellijk gevolg van de

solenoïdale verdeeling dezer vectoren. De twee andere zeggen,

dat de tangentieele componenten van de electrische en de mag-

netische kracht doorloopend zijn, s is n.l. een willekeurige rich-

ting in het discontinuïteitsvlak. Men kan deze vergelijkingen uit

I en II afleiden. Zij n.l. A B een willekeurige lijn in het opper-

vlak en laat een oneindig klein lijntje A
x

A
2 ,

loodrecht op het

oppervlak gehouden, met een zijner punten, het midden b.v., langs
A B gaan. Wij nemen voor <r het oppervlak, dat doordat lijntje
beschreven wordt en gaan tot de limiet over, voor het geval dat

A
1
A

2
tot nul nadert. Als de electromagnetische grootheden aan

het discontinuïteitsvlak eindig blijven, verdwijnen zoowel in I

als in II het tweede lid en de bijdragen van het genoemde lijntje
in zijn begin- en zijn eindstand tot het eerste lid. Daaruit volgt,
dat de lijnintegraal van elk der vectoren H en E even groot is

voor de lijn, die door A
x

als voor die, welke door A
2

wordt door-

loopen en hieruit kan men tot de continuïteit van H, en E
s

besluiten.

Men komt tot andere uitkomsten, als niet alle electromagne-
tische grootheden eindig blijven. Ineen dun metaalblad kan een

electrische stroom van eindige sterkte bestaan en men kan zich,

als mathematische fictie, voorstellen, dat de sterkte dezelfde

grootte behoudt, terwijl men de dikte tot nul laat naderen („op-
pervlaktestroom”). Hierbij wordt C oneindig groot. Men zal ge-

makkelijk inzien, welk verschil er nu tusschen de waarden van

H
s aan weerskanten van het oppervlak bestaat.

Ten slotte wijzen wij er op, dat bij de nu gekozen eenheden,
waaraan wij ons voortaan zullen houden, de werking tusschen

twee magneetpolen (inden aether liggende) wordt bepaald door

de formule m r*, evenzoo die tusschen twee geëlectriseerde
lichaampjes door eej^irr2

, terwijl een winding, die het opper-

vlak u insluit, en waarin een stroom van de sterkte i bestaat,
aequivalent is met een magneet met het moment i ajc.
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Electrostatica.

§ i. Het vraagstuk der electrostatica.

Inde electrostatica beschouwen weden electrischen toestand

ineen veld, waarin zich willekeurige geleiders en dielectrica be-

vinden, waarbij echter a priori gegeven is, dat nergens stroom

loopt (C =o) en dat overal de magnetische inductie constant is.

Een constant magnetisch veld zooals dat van het aardmagnetisme

mag dus wel voorkomen, het zal trouwens blijken, dat dit op

de beschouwingen in dit hoofdstuk geen invloed heeft. Door toe-

passing der laatste voorwaarde geeft de tweede vergelijking van

Maxwell

rot E = o.

Er bestaat dus een electrische potentiaal Cp, zoo, dat

E= ■— grad Cp

en deze grootheid speelt inde electrostatica, vooral bij de ma-

thematische behandeling, een belangrijke rol. Wij zullen daarom

haar eigenschappen inde eerste plaats nagaan. Zij is overal

doorloopend. Binnen de geleiders moet E voldoen aan C = Ejp

(wij zullen nl. aannemen, dat er geen electromotorische krachten

werken) en dus E= o. De potentiaal is dus binnen iederen ge-

leider constant en heeft ook in ieder punt van ’t oppervlak
dezelfde waarde, m. a. w. het oppervlak van iederen geleider is

een aequipotentiaaloppervlak, waaruit volgt dat de electrische

kracht overal loodrecht op den geleider staat.

Hebben we met een isotroop dielectricum te doen, dan geldt

de betrekking D= £ E en beeft dus D overal dezelfde richting

als E. Wij hebben al gezien, dat fDu d<r, over het oppervlak

van den geleider genomen, de geheele lading voorstelt. Dat ook

in ieder punt van ’t oppervlak de dichtheid der lading bepaald

is door D„ kan men inzien, door te bedenken, dat voor elk ge-
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sloten oppervlak fD„d <r gelijk is aan de binnen het oppervlak
liggende lading. Men passé deze stelling toe op een cylindertje,
dat, loodrecht op het oppervlak van den geleider staande daaruit

een element snijdt, en is afgesloten door twee platte vlakjes,
evenwijdig aan het oppervlak en inde onmiddellijke nabijheid
ter weerszijden daarvan.

Wij herinneren er aan, dat de potentiaal slechts op een constante

na bepaald is. Deze kiezen we steeds zoo, dat de potentiaal op

oneindigen afstand de wanden van het vertrek waarin we proe-

ven doen nul is.

Het meest gewone vraagstuk der electrostatica is nu de be-

paling van den toestand, wanneer op iederen geleider de waarde

van den potentiaal gegeven is. Het vraagstuk is opgelost, als

we in ieder punt de waarde van den potentiaal kunnen aangeven.
Nu is in het dielectricum overal

div D = O,

dus als het isotroop is

+ è(f^) + d7( = 0
‘ '

' 0)

Hebben we te doen met homogene dielectrica, die aan grens-

vlakken sprongsgewijs in elkaar overgaan, dan volgt hieruit, dat

in ieder punt van zoo’n dielectricum

A (p = o (2)
terwijl aan ieder grensvlak (p doorloopend is (omdat (pp de lijn-

integraal van E is van P tot een vast punt) en

(wegens de doorloopendheid van D„).
Door deze vergelijkingen en de gegeven waarden aan ’t opper-

vlak der geleiders en op oneindigen afstand is, zooals we weten

(p ondubbelzinnig bepaald (zie blz. 32).
Beschouwen wij eens nader het geval vaneen enkelen ge-

leider. Is eenmaal een oplossing voor (p gevonden, dan zal

wegens het lineair karakter der vergelijkingen ook aan alle voor-

waarden voldaan zijn, als we overal den potentiaal H-maal zoo

groot maken (dus ook de gegeven potentialen). Dan wordt ook
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overal E, en dus ook D, A-maal zoo groot, dus wordt ook de

lading A-maal zoo groot. Noemen wede lading, die de geleider

verkrijgt, wanneer zijn potentiaal i is, C, dan volgt uit het boven-

staande onmiddellijk de lading, dié aan een willekeurigen poten-

tiaal <p beantwoordt n.l. Cp. De grootheid C wordt de capaciteit
van den conductor genoemd.

Wat hier voor het geval vaneen enkelen geleider werd afge-

leid, uit de omstandigheid, dat p door lineaire vergelijkingen is

bepaald, is slechts een bijzonder geval vaneen algemeene stelling.

Zijn n.l. twee puntfuncties bekend p l
en p2 ,

die beide ineen

zekere ruimte aan lineaire vergelijkingen voldoen, dan zal ook

Apt +B p0
in die ruimte daaraan voldoen. (Superpositiebeginsel).

Wanneer echter binnen die ruimte geleiders voorkomen, moet de

gegeven waarde van p aan hun oppervlak op overeenkomstige

wijze gewijzigd worden.

Wij zullen nu enkele voorbeelden bespreken, daarbij als eerste

vereenvoudiging aannemende, dat wij te doen hebben met een

enkel homogeen dielectricum, b.v. de lucht. Ook dan nog kunnen

we het vraagstuk slechts in enkele eenvoudige bijzondere geval-
len oplossen. Daarbij gaan we in ’t algemeen als volgt te werk.

Wij zoeken uit de tallooze oplossingen der vergelijking van

LAPLACE, er een uit (die wij b.v. zullen kunnen vinden door

van te voren die vergelijking op geschikte manier te transfor-

meeren), welke wij in zoodanigen vorm kunnen brengen, (b.v. door

geschikte keuze der constanten), dat aan de voorwaarde aan het

oppervlak voldaan is.

§ 2. Bijzondere voorbeelden.

Beschouwen we vooreerst een enkelen bolvormigen geleider met

straal a, daarbij hebben we volkomen symmetrie rondom het

middelpunt van den bol. Alle grootheden zullen dus constant

zijn op concentrische bollen. Zoo is ook 0 een functie alleen

van r, den afstand tot het middelpunt. Door dit in te voeren,

herleiden wede vergelijking van LAPLACE tot

d2 Cp 2 dep
-r-k + -

-T-
= 0

>

dr- r dr

of na vermenigvuldiging met r'1
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waaruit

dcp_ C

dr r
2 ’

<p = - + Cx .

r

Voor de bepaling der constanten hebben we vooreerst, dat op

oneindigen afstand <p = o is, dus C, = o.

Verder, dat aan het oppervlak van den bol, dus als r de ge-

geven waarde a heeft

C
(p = <p l —, dus C= a <p t ,

waardoor onze oplossing wordt

De krachtlijnen zijn stralen, dus wordt

£E= D = e <p,

en de lading

e— ƒ~ da = AfK sa

Wij vinden dus voor de capaciteit C = 4x sa.

Is het dielectricum de aether (lucht) dan wordt C 4te a (in

electrostatische eenheden C— a, in electromagnetische C = ~).

De dielectrische constante vaneen bepaald medium hangt van

de keuze der eenheden af, het is evenwel duidelijk, dat dit niet

het geval is met de verhouding der dielectrische constanten van

twee bepaalde middenstoffen. De verhouding der dielectrische

constante eener bepaalde stof tot die van den aether wordt het

specifiek induceerend vermogen dier stof genoemd. Daar bij onze

keuze van eenheden voor den aether e 1 is, wordt voor andere

middenstoffen het specifiek induceerend vermogen door hetzelfde

getal uitgedrukt als de dielectrische constante. Wij kunnen in

ieder geval zeggen: de capaciteit vaneen bolvormigen conductor,
die ineen isotroop homogeen medium is geplaatst, is evenredig
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met het specifiek induceerend vermogen van dat medium. Het-

zelfde geldt ook voor andere gevallen.

Op dezelfde manier kunnen we het veld bepalen tusschen twee

•concentrische bollen, met stralen a
x

en a
2 {ax

> a
% , spherisclie con-

densator). Ook hier voldoet <J> aan

c
•dus 0 = + C\ •

Thans worden de constanten bepaald door de voorwaarde, dat

op beide bollen de potentiaal een gegeven waarde heeft, dus

voor r a, , 0= 0, en voor r = a
2 , 0 = 02 ,

= f
«i

<p.2
= + C

t ,

U 2

cp, <p 2
= C ; —aio2 = (a \

aï)‘
&

i

Dus

Q _

g,g2 0! —ol|atol a
2 02

De electrische kracht en de dielectrische verplaatsing zijn radiaal

gericht, hun grootte (positief naar buiten) wordt bepaald door

n-
a

l
a

2 01 “02
•» }

a
\
—a

2
r

D==s
a '

a
2

<Pl— <Pi
m

a
l
—a

2
r*

De lading van den binnensten bol wordt

J a
x
—a

2 a./ a
x
—a

2

Die van den buitensten bol is even groot met tegengesteld
teeken.

De waarde, die deze lading aanneemt, als o,—oa =i, heet

de capaciteit van den condensator. Deze wordt dus grooter naar-

mate a kleiner wordt. Noemen wede capaciteit C dan is

Lorentz Lessen VIII. ®
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a , a.
2 ' '

C=A7TS ! —,
«,

en als zich tusschen de bollen lucht bevindt

~
a \ a

2

a
l
— a

2

(in electrostatische maat C = —

U
-

—, in electromagnetische
. a. a. 2

c=-i,
a

'
a
' X

c («i *a)/

Nog eenvoudiger is het geval van twee evenwijdige platte ge-

leiders. Kiezen wede X-as loodrecht op deze vlakken, dan

kunnen we nu zeggen, dat 0 alleen van x afhangt. Dan wordt dus

. .

A ® =

17‘
=

dus 0 = C x + Cy.

Zij nu aan het eene vlak x = o, en de gegeven potentiaal 0.2 ,

aan het andere x = d en de potentiaal 0 t ,
dan wordt

$1 C d + Cx
Qi = C\'

Dus
.

0, 0,

Dit geldt echter alleen volkomen streng, als de beide vlakken

zich tot in ’t oneindige uitstrekken. Hebben we twee even groote

geleidende platen evenwijdig aan elkaar opgesteld op een afstand,

die klein is vergeleken met hun afmetingen (■vlakke condensator ),
dan zal het gelden voor een groot deel van het veld tusschen

de platen. Inde nabijheid van den rand zullen de krachtlijnen

eenigszins naar buiten gebogen zijn en er kunnen zelfs kracht-

lijnen uitgaan van de achterzijde der platen. Een kunstgreep

(die b.v. bij den absoluten electrometer van Thomson wordt

toegepast), om te maken, dat voor het geheele oppervlak, dat in

aanmerking komt, de bovenstaande formules gelden, bestaat daarin,
dat dit oppervlak een stuk is, uitgesneden uiteen grooter vlak,
wat hierop neerkomt, dat de beschouwde plaat nog met een

ring omgeven wordt, die op den zelfden potentiaal als de plaat
wordt gehouden. Zij nu het oppervlak van het beschouwde stuk
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S, dan kunnen we weer gemakkelijk de lading en de capaciteit
van den condensator berekenen.

We hebben q cp 0 n

d d

en voor de lading van de plaat met den potentiaal (p. 2

e=S,^*
a

Wij vinden dus voor de capaciteit van den condensator

'-
s
+

O

(In electrostatische
/

maat C =
-,

in electromagnetische

C als £ hier het specifiek induceerend vermogen voorstelt.

Bevindt zich tusschen de platen lucht, dan kunnen wij weer

e = I stellen. Op dergelijke manier kunnen we ook het geval van

twee coaxiale cylinders (cylindrische condensator) behandelen.

De stelling, dat de toestand in het veld volkomen en ondub-

belzinnig bepaald is door de gegeven waarden van p aan het

oppervlak der geleiders, door de voorwaarde op oo en door het

feit, dat p met zijn eerste afgeleiden in het geheele veld en,

wat p zelf betreft, ook aan het oppervlak der geleiders door-

loopend is en cp buiten de geleiders aan de vergelijking van

LAPLACE voldoet, is voor dit soort vraagstukken van veel belang.
Hebben we n.l. op de een of andere manier een oplossing ge-

vonden, die aan die eischen voldoet, dan is dit ook de eenige
mogelijke oplossing. Wij kunnen nu veelal daarbij eenigszins
probeerenderwijs te werk gaan. Als voorbeeld zullen wij nog

behandelen het veld inde omgeving vaneen ellipsoïdischen con-

ductor
,

welks buitenoppervlak wordt voorgesteld door

x
2

y
2

z
2

Y2
=x

' waarbij a>b>c . ... (3)

en die een gegeven potentiaal p t
heeft.

Beschouwen wij nu het stelsel confocale oppervlakken, voor-

gesteld door

x
2

y
2

z
2

Z.
==

w* -f- A -j~ A C" - j- A
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Deze vergelijking stelt ellipsoïden voor als A> c
2

, eenbladige
hyperboloïden als c2 >A> b2

, tweebladige als £2 >A>— a
2
.

Door elk punt x
x> y t ,

z
l

der ruimte gaan drie dezer oppervlakken
en wel van elke soort een. Wij kunnen de drie bijbehoorende
waarden van A natuurlijk oplossen uit de derdemachtsvergelijking

*.
2

, y' , *l_
_ i (A]

a
2 + A + A

+
t

2 + A i4]

Deze heeft een wortel tusschen a2
en b2

,
dien wij A, zullen

noemen, verder een wortel A
2

tusschen b2
en c

2
en een A

3

grooter dan c
2

. Door deze drie grootheden is natuurlijk het

punt x
v y } ,

z
t

ook bepaald en wij kunnen ze als coördinaten

van dat punt opvatten (elliptische coördinaten). De Cartesische

coördinaten kunnen we dan oplossen uit het stelsel vergelijkin-
gen, dat men verkrijgt door in (4) A achtereenvolgens door

A,, A
2 ,

A
3

te vervangen. Wij vinden

iii 11

a
2

“h Aj b~ TAj c
2

+A, b 2 -\- A| c
2 TAj

2
1 I I I I

A '
a

2 +A2
b 2

+A2
c

2 +A
2

~ Ib 2 +A2
c

2
+A2

’ eDZ ' '' •

1 I I
j

1 1

&
2
+Aj b 2 -)- Aj C

2 +Aj b2
-\- Aj -j- Aj

Trekken wij inden determinant links de eerste kolom af van

de tweede en derde, dan kunnen wijde factoren (a 2 b2), (ar c
2),

i/(a2 + A;), i/(«2 + a
2 ), i/(a 2

+ A
3 ) naar buiten brengen en het-

geen overblijft, is juist de determinant rechts. Dus:

x
2 (a2 b2) (a~ c

2 ) = (a~ + A,) (a 2
+ A

2 ) (a 2
+ A

3 )

_y,2 {è2
_ ,2) {62

_ a
2} = ( J2 + (J2 + Aj) {g* + . . (5)

2 (c 2
- a

2) (C2
- b2) = (C2 + A,) (C 2 + A

2 ) (,f2
+ Aj).

Het is uit ’t bovenstaande verder duidelijk, dat twee ellipsoïden
van het stelsel elkaar nooit snijden, evenmin twee tweebladige
hyperboloïden, of twee eenbladige hyperboloïden. Daarentegen
snijden twee ongelijknamige oppervlakken elkaar altijd en wel

steeds orthogonaal. Dit laatste blijkt als volgt. Wanneer

_*i- H
y* , **._

= j
a~ +A, b 2 -f- A, c

2
+A,
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en V , /i
2 . V

= 1

a
2
+A2

b 2 +a2
c 2- A

2

vinden we door aftrekking en deeling door A
2
— A,,(wat niet = o is)

x
x

2 yx

2

(a 2 + Aj) (a 2
+ Aj)

+
(b2 + A,) {b2

+ A
2 )

+ \c2 + A,) (c 2 + A
2 )

en deze betrekking drukt uit, dat de raakvlakken int punt

x,, y,, z
x

aan de beide oppervlakken, die door A, en A
2 bepaald

zijn, loodrecht op elkaar staan. Immers de richtingscosinussen
der normaal vaneen door A aangewezen oppervlak zijn even-

redig met xj(a2 + A), yj(b2 +A) en zj(c2 + A).

Wij zullen nu trachten voor den potentiaal p> een functie te

vinden, die constant is op elk der confocale ellipsoïden, en dus

alleen van A
3 afhangt: (p—f(A

3 ). Wij zouden daartoe de ver-

gelijking van Laplace kunnen transformeeren op elliptische
coördinaten en daarbij invoeren, dat (p alleen van A

3 afhangt.

Wij kunnen den nieuwen vorm der vergelijking echter langs meer

aanschouwelijken weg vinden, door te bedenken, dat deze ver-

gelijking de solenoidale verdeeling der dielectrische verplaatsing
uitdrukt. De doorsneden der beschouwde stelsels hyperboloiden

staan overal loodrecht op onze aequipotentiaalvlakken, zij zijn

dus electrische krachtlijnen en daarmee vallende dielectrische

verplaatsingslijnen samen. Wij zullen nu een verplaatsingsbuis
nader beschouwen. Zij deze ingesloten door het paar hyper-

boloïden, dat bepaald is door A, en A, + dA, en het paar, bepaald
door A

2
en A., + d A

2 .

De noodige en voldoende voorwaarde voor

de solenoidale verdeeling is nu, dat de dielectrische verplaat-

sing in elk punt der buis omgekeerd evenredig is met de

loodrechte doorsnede der buis in dat punt. Deze rechte door-

sneden zijn rechthoekjes, gelegen op onze aequipotentiaalvlakken.
Beschouwen wij nu een element der buis, dat begrepen is tus-

schen de ellipsoïden bepaald door A
3

en A
3 + d A

3 ,
en noemen

we dj, en ds
2

de zijden van het rechthoekje op de eerste

ellipsoïde en ds
3

den afstand der beide doorsneden van onze

buis, dan is

Verder volgens (5)
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_

* *y y 9 z z

9a, 2(«2
+ A,)’ dA, 2(£2 + A,)

’ iT^
-

2{c2 + A,)"
Dus

«V=I j_£!_
+ __z!_

+
*

3

\ d A 2

4((0 2
+ A,)2 +

(^2
+ A,)

a+ (c»**,)»} 1 •

Om nu de uitdrukking tusschen accolades te herleiden, kunnen
we uitgaan vaneen identiteit, die men verkrijgt door te beden-
ken, dat de geheele veelterm van den derden graad in A

(« 2 +A) (** +A) (c2 +A) j-/
2

- + -t—
+ !

I
\a 2

+ A b 2
+ A c

2
+ A j

de waarde o aanneemt voor A = A,, a
2 ,

A
3 .

Daar de coëfficiënt
van A 3 gelijk is aan i, heeft men dus

-f. +
_Zl_ . _J =

(\- A) (\ -A) (A, -A)
a+A bl + A C* + A [a2 +A) (,b2 +A) (c 2 +A)

en door nu logarithmisch naar Ate differentieeren

—

Z I z~ A ) (A
2 A) (A 3 A)

('* + A) 2 (^ 2 + A) 2 (^2
+ A) 2

(a 2 +A) (^ 2 +A) (c2 +A)
X

/Itl I I I \

\A, A A
2 —A+A3—A+d2+A+ b 2 + A

+
c

2
+ A/

’

en hieruit voor A = A,

*
2

_+. | *
2 ( a2-a,)(a

3 -a,)
(« 2 + A,) 2 (b2

+ A,)2 2 +A,)2 (a 2
+ + AJ’

dus

, , (A., A.) (A, A,)d s,
2
=

-—d—2 Ü-LJ lid > 2
1

4 («2 + A
l )(*‘ + A

1 )(f
2 +AJ

•

Evenzoo

ds 2 (A3
A

2 ) (A
t

A
2 )

2
2

4 (« 2 + A
2 ) (<$ 2 + A

2 ) (c 2
+ A

2)
**

2

en

ds 2
=

(Zl *3)
2

3
4 («2 + Ag) (b2

+ a
3 ) (c2

+ a
3 )

"*3 •

Nu is de geheele verandering van <p bij den overgang van de
eene doorsnede naar de andere dCp/d X

3
.d A

3
en dus de verandering

per lengte-eenheid d Cpjd A
3 .

d X
3 jd s3 en dit is het tegengestelde

van de electrische kracht en de dielectrische verplaatsing. Onze
voorwaarde wordt dus
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3 . d s = constant.
dX

3
ds

3

1

Voeren wij nu hier de boven gevonden waarden voor ds

■ds
2

en ds
3 in, dan komt er een betrekking, waarin een aantal

factoren vanzelf overal inde buis constant zijn. Alleen op de

overige, namelijk die welke A
3

bevatten, hebben we te letten,

■dit geeft

(jyJ (*2 + Aa) (^2 + As) {c2 + )==c- ■ • • (6)

on dit is de gedaante, die voor ons geval de vergelijking van

Laplace aanneemt. De grootheid C is niet alleen voor een be-

paalde verplaatsingsbuis, maar, daar het eerste lid der vergelijking

onafhankelijk is van A, en A
2 ,

in het geheele veld constant.

Hierdoor kunnen wij nu den potentiaal met behulp vaneen

elliptische integraal uitdrukken. De integratieconstante bepalen

we door de voorwaarde, dat op oneindigen afstand p= O is.

Er komt dan

*3

c
r d/.

,

J V(a2 +A) (b 2 +A) (c 1 +A)
00

De constante C is nu nog te bepalen door de gegeven waarde

Cp = <p { voor A3
=o.

Hiermee is nu de toestand van het veld geheel bepaald. Wij

beschouwen nog even de dichtheid der lading in verschillende

punten aan het oppervlak van den geleider. Deze wordt, zooals

we gezien hebben, gegeven door de waarde van Din zoo’n punt.

dus door — dpfin. Beschrijven we nu om onze ellipsoïde een

daarmee confocale op een geringen afstand, dan is

v tl 0

als p., den potentiaal aan het nieuwe oppervlak en § den afstand

der oppervlakken voorstelt. Hieruit blijkt, dat de dichtheid in

verschillende punten omgekeerd evenredig is met de dikte der

laag tusschen de beide ellipsoïden in die punten. Zoo is het

vergelijken der dichtheden in twee punten tot een meetkundig

vraagstuk teruggebracht. Zeer eenvoudig wordt dit voor de top-

pen. Noemen wede dichtheden inde uiteinden der halve assen

n en b, tr
a en dan hebben we
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c
a

'■ o’6 —5 b : 5 a

en daar bij de confocale ellipsoïden b2
a

2
= constant is, is

bü b = ali aen dus e
a : =a: b.

De dichtheid is dus, zooals welbekend, inde uiteinden der

langste as het grootst.
Denken wij ons eender aequipotentiaalvlakken geleidend ge-

gemaakt en geladen tot den bij dat oppervlak behoorenden

potentiaal, dan zal het veld er buiten geheel gelijk zijn aan het
reeds beschouwde, immers wanneer we daaraan niets veranderen,
blijft aan alle voorwaarden voldaan en dat is maar op één manier

mogelijk. Wij kunnen de reeks confocale ellipsoïden ook naar

binnen voortzetten en komen dan ten slotte tot een ellipsvormige
schijf. Ineen bijzonder geval kan deze overgaan ineen rechte

lijn, n.l. als we uitgingen vaneen omwentelingsellipsoide met de

langste as als onwentelingsas, of ineen cirkel als we begonnen
met een ellipsoïde met de kortste as als omwentelingsas. Op die
manier kunnen we dus den toestand vinden, in het dielectricum

teweeggebracht dooreen elliptische of cirkelvormige schijf, of een

staaf, die op een bepaalde manier geladen is (n.l. zoo dat we ze

werkelijk als grensgeval vaneen ellipsoïde kunnen beschouwen).
Zoo kunnen we soms, als wede aequipotentiaalvlakken kennen,
die bij een bepaalden vorm van den geleider behooren, ze ook

afleiden voor een anderen vorm.

§ 3. Theorie der electrische beelden.

Dit is ook een methode van meer algemeene strekking, die
systematisch wordt toegepast inde theorie der electrische beelden

.

Wij zullen daarbij dikwijls spreken overeen geladen of elec-
trisch punt, waartoe we komen dooreen grensovergang. Wij
denken ons namelijk een zeer klein geladen bolletje en laten nu

zonder de lading te veranderen de afmetingen onbepaald afnemen.
De potentiaal, dien zulk een geladen punt met lading e op een

afstand r teweegbrengt, is

4 tt r

Nemen we nu twee zulke electrische punten, dan kunnen we

het veld door deze twee veroorzaakt, verkrijgen door superpositie
der velden, die aan elk afzonderlijk te wijten zijn. Wij vindea
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dan voor den potentiaal ineen willekeurig punt

<p== ),
4TT \r r ]

waarin de beteekenis der letters van zelf duidelijk is. Deze functie

voldoet n.l. aan de vergelijking van Laplace, zij voldoet verder

rdcp
_

aan de voorwaarden op oneindig, en we hebben J ** e*

als de integraal genomen wordt overeen bol, die het eerste punt

in- en het tweede uitsluit en ƒ d<r— e' voor een bol, die

het tweede punt in- en het eerste uitsluit. (Deze eenvoudige

functie geeft geen oplossing voor het geval van twee geleiders

van eindige afmetingen, omdat zij niet voor <p overal aan het

oppervlak vaneen der geleiders dezelfde waarde geeft). De ver-

gelijking der aequipotentiaalvlakken wordt

- + ~ = C (8)
r r

Het zijn in ’t algemeen oppervlakken van den achtsten graad.

Voor de bijzondere waarde (7=o, vinden we echter een bol,

die bestaanbaar is als e en e' tegengesteld teeken hebben. Bren-

gen wij nu een geleider aan, die door dien bol wordt begrensd

en verbinden wij dien met den grond, zoodat zijn potentiaal o

blijft, dan blijft de toestand in het veld buiten dien bol geheel

dezelfde, immers ook nu nog is daar aan alle voorwaarden voldaan.

Is nu het punt P met de lading e gegeven en de bolvormige

geleider M, die naar den grond is afgeleid, dan zal het veld

in het dielectricum buiten dien bol hetzelfde zijn, als het veld

dat ontstaat, wanneer weden bol wegnemen en in het punt Q

een lading e' aanbrengen. Het punt Q is zoo gelegen, dat voor

alle punten van den bol de afstanden tot P en Q gelijke ver-

houding hebben, het is dus het snijpunt van het bij P behoorende

poolvlak met PM. Noemen wij nu den straal van den bol a,

MP = l en MQ = l', dan is a
l
= ll' of ajl = l'Ja. Voor de

lading e’ van het punt Q vinden wij nu

e' e

QR
+

PR
~ °’
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dus _V _a— Z' a l'

e /al ~a

Het punt Q met de lading —e ajl, wordt het electrische beeld
van P ten opzichte van den bol M genoemd. Deze benaming
is gegeven naar analogie van de theorie van het licht. Wanneer
een lichtend punt P gebracht is inde nabijheid vaneen bol-

vormigen of vlakken spiegel, zijn de verschijnselen juist zoo, alsof
er behalve P nog een tweede lichtend punt Q, het optische
beeld van P, was. Evenzoo zijn hier de verschijnselen zoo, alsof
er behalve het electrische punt P nog een tweede electrisch

punt Q, het electrische beeld van P, was. Met name de ver-

plaatsingsstroom door het boloppervlak moet dezelfde zijn, alsof
het electrische beeld er was. Dus bedraagt de mftuentielading
£ = ' e a\l’ volgens de solenoïdale verdeeling van den stroom.

Wij zullen nu nog de verdeeling dezer lading, dat is de dicht-
heid ineen willekeurig punt van het boloppervlak nagaan. Voor
de dielectrische verplaatsing ineen punt A hebben we D = D 4- D

waarbij '

4^ D
. en 477D2= -

{_
AP 2

IAQ2
a A P2 '

Wij weten al, dat de richting der resulteerende dielectrische
verplaatsing loodrecht op het oppervlak staat. Wij hebben dus

D« =D, cos MA P + D
2

cos MA Q.

Fig. 9.
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Nu is . p
AP2 +a2 P-

cos MAP=
2a Ap—-

en

„„„
AQ2 + a

2-l'2 AP2 +12
a

2

cos MA Q=
2a^AQ

—=

2 I.AP~-

Dus

e \AP2 +a2— l2 IAP2+I2 a
2 \ __e{a2 l2 ) i

4D*=A pi j 2 a .AP a
'

7.1. AP i aAA3P3

De oppervlaktedichtheid der lading is dus omgekeerd evenredig

met de derde macht van den afstand tot P.

Beschouwen we nu het geval, dat de bol M niet naar de aarde

is afgeleid, maar geïsoleerd en dat er oorspronkelijk geen lading

op gebracht is. Het is duidelijk, dat dan ook na het aanbrengen

van het electrische punt P de totale lading O zal zijn. Wij krijgen

nu een oplossing, die inde ruimte buiten den bol aan alle voor-

waarden voldoet, wanneer we over het in ’t voorgaande be-

schouwde veld het veld superponeeren, dat zou ontstaan door

een lading +«// in het punt M. Het is gemakkelijk in te zien,

dat nu de bol aan de naar P toegekeerde zijde negatief, aan de

andere zijde positief geladen wordt (als ten minste e positief is).

Wij kunnen hieruit ook afleiden de storing die een geïsoleerde

ongeladen bol teweegbrengt ineen homogeen electrisch veld, d. w. z.

een veld, waar de electrische kracht overal gelijk en gelijk ge-

richt is. Wij zullen deze richting als die der negatieve X'-as kiezen.

Dit wordt een grensgeval van het vorige, als we ons voorstellen,

dat het punt P zich inde richting der positieve X-as steeds verder

van M verwijdert en dat daarbij de lading zoodanig toeneemt,

dat in het geheele ongestoorde veld de richting der electrische

kracht tot die der X-as nadert en haar grootte tot

lim • 72 Po-
4ir P

Het veld, dat ontstaat door nu den bol M aan te brengen,

kunnen we volgens het voorgaande verkrijgen door hierop te super-

poneeren twee velden, het eene te danken aan een lading e al

in M, het andere aan een lading e ajl in Q, op een afstand

van M in de richting der X-as, die bij den grensovergang on-

eindig klein wordt, en bepaald door 2 = a~jl. Deze beide ladingen
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vormen te samen een electrisch moment. Voor den potentiaal, dien

zij ineen willekeurig punt A van het veld teweegbrengen, vinden we

0 , ae / i i\ ae 5 cos 3-

4»"/ \A M AQ) 47r / r
2 ’

als r den afstand van A tot M of Q voorstelt en 9 den hoek
A MQ. Inde grens wordt lim eVI= a

2
.
lim e/l2 =4 x a2 E„, en

cos 9- = xjr, dus

.
„

a
3

cos 9- a
3
x

=E.—r,

zoodat wij voor den geheelen potentiaal vinden

_ a ö x
<P =C E

o
x + E,-j- (ii)

Verder volgt nu gemakkelijk, altijd inde onderstelling dat het

omringend dielectricum de lucht is, voor de dichtheid der lading
aan het oppervlak van den bol

D. =E. = _[£|| +
'»*

+ £i*l
= 3 £ cos Sr

. (12)Lr rby r izj r=a

30 K '

Wij hadden dit vraagstuk natuurlijk ook onafhankelijk van het

vorige kunnen behandelen.

Wij zullen nu nog de electriciteitsverdeeling over twee buiten

elkaar liggende bollen bespreken. Dit is een onderwerp dat door
vele schrijvers (o. a. Poisson, Maxwell, Kirchhoff) behandeld
is. Wij zullen de methode volgen van LORD KELVIN, waarbij
we werken met een oneindige reeks electrische beelden. Zij
(fig. io) Mx het middelpunt van den eersten bol, M

%
dat van

den tweeden, en noemen wede stralen a
{

en a.
x

en den afstand
=b. Denken we ons den eersten bol naar de aarde af-

geleid, terwijl de tweede een gegeven lading heeft. Wanneer wij
nu op de een of andere manier een oplossing vinden, die inde
ruimte buiten de twee bollen aan alle voorwaarden voldoet, dan
kunnen wede daarbij behoorende lading van den tweeden bol
berekenen en vervolgens door vermenigvuldiging met een ge-
schikten factor de gevraagde oplossing afleiden.

Denken wij ons nu vooreerst een lading e in het punt Jlf
2 ,

dan ontstaat een veld, waarbij inde ruimte buiten den bol M
2

aan alle voorwaarden van het vraagstuk voldaan is, behalve dat
aan het oppervlak van den bol Mx niet overal Cp =o. Volgens
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het voorgaande kunnen wij dit in orde brengen door superpositie

van het veld van het electrische beeld van M
2

ten opzichte van

den bol M
x ,

dat is een electrisch punt Q x ,
zoodat M

x Qx
—a

x ji

met lading e ajb. Daardoor is nu evenwel weer met meer vo -

daan aan de voorwaarde, dat aan het oppervlak van den bol

M
2

de potentiaal constant is. Dit herstellen we door het aan-

brengen van het electrische beeld van Qx
ten opzichte van den

bol M
t ,

dat is een electrisch punt P
x ,

zoodat

P
x
=

b ~t
en met de lading a

%

b
'

A _V‘b
b

Daardoor is nu weer de voorwaarde aan het oppervlak van den

bol Mx verbroken, wat we weer verhelpen door het electrische

beeld van P
x

t. o. v. den bol Mx enz. Op deze wijze wordt dus

de potentiaal ineen willekeurig punt van het veld voorgesteld

met behulp vaneen oneindig voortloopende reeks. Deze blijkt

namelijk bij nader onderzoek te convergeeren. Op de gewone

manier volgt dan weer de electrische kracht, de dielectrische

verplaatsing en de oppervlaktedichtheid der lading van de bollen.

Het vorige kan ook worden toegepast om het electrische veld

te vinden inde ruimte tusschen twee bollen, waarvan de kleinste

geheel binnen den grootsten ligt.

Fig. 10.
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§ 4. Methode der inversie.

Wij zullen nu nog een methode bespreken, waardoor we, als

ineen bepaald geval het electrisch veld inde ruimte buiten de

geleiders bekend is, daaruit de oplossing voor andere gevallen
kunnen afleiden, n.l. de methode der inversie. Daartoe laten we

de volgende beschouwing voorafgaan.
Zij in het veld vaneen geladen geleider <p de potentiaal, ver-

der P een willekeurig punt en r de afstand tot P. Wij passen

de stelling van Green (blz. 31) toe, onder U den potentiaal <p
en onder V de functie ijr verstaande, waarbij wijde ruimte-

integraal uitstrekken over de ruimte buiten den conductor met

uitzondering vaneen kleinen bol om P, waarvan wij ten slotte

den straal tot nul laten naderen. Wij denken ons die ruimte aan

de buitenzijde dooreen oneindig grooten bol B begrensd. Daar

nu A/7=o en A V= O is, kunnen wij van verg. (32) gebruik
maken; aan elk der te pas komende oppervlakken is n de met

betrekking tot het integratiegebied naar buiten getrokken nor-

maal. Wij bedenken nu: i° dat de integraal over den bol B

verdwijnt, 2° dat over het oppervlak van den geleider (waar Q
een constante waarde heeft), zooals men gemakkelijk zal vinden,

J ö n J d n

3 0
en, als cc = ~~ de vlaktedichtheid der lading is,

d n

f“d, ;
J r on J r

3
0 dat van de integralen

jl
r I ?<p f r
I da en | <S> -— dc,
Jr d n ) dn

genomen over den kleinen bol om P, de eerste bij de limiet

verdwijnt, omdat dcp/dn overal eindig blijft, terwijl de tweede,

waarvoor men kan schrijven

fp d *>

de met 4 tv vermenigvuldigde gemiddelde waarde van Cp aan het
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boloppervlak voorstelt en dus tot 4ie <Pp nadert. Zoo vindt men,

dat in het punt P

<p = [-d <r (13)
is. r

Deze uitkomst geldt ook, wanneer P binnen den geleider ligt
en dus <pj> gelijk is aan de waarde van <p aan diens oppervlak.
Om dit te bewijzen kan men zich weer van de beschouwing van

daareven bedienen. Daarbij kiezen we voor het integratiegebied
de ruimte buiten den geleider tot aan een oneindig groot bol-

oppervlak. Van de uitsluiting vaneen bol om Pis nu geen

sprake en de eerste der bovenbeschouwde integralen over het

oppervlak van den geleider wordt

r
a Q

<P I dl =4TTCp = 4 7T (pp.
J on

Men kan deze redeneeringen uitbreiden tot een willekeurig
aantal geladen geleiders, inden aether geplaatst. Steeds geldt,
zoowel in het veld als in het inwendige der geleiders, verg. (13),
als men de integraal over de oppervlakken van alle geleiders uit-

strekt. Men kan zeggen, dat de formule

4> = (13')
4 t rk

die den potentiaal bepaalt in het geval vaneen aantal punten
met ladingen ek ,

ook nu nog geldt, als men in plaats van ek

neemt de ladingen u d<r der oppervlakte-elementen.
Het is echter duidelijk, dat de dichtheidsverdeeling der lading

niet willekeurig gegeven kan zijn, want dan zal de op deze wijze
bepaalde potentiaal in het algemeen niet voldoen aan de voor-

waarde, dat hij in alle punten vaneen geleider dezelfde waarde heeft.

Wij beschouwen nu een willekeurig stelsel en inverteeren dat

op de uit de meetkunde bekende wijze t. o. v. een bepaald punt

O, d. w. z. we denken ons een bol met 0 tot middelpunt en een

straal a, dien wij in het volgende den bol 0 zullen noemen. Aan

een punt P zal nu beantwoorden een geïnverteerd punt P' op
de lijn OP gelegen zóó dat

OPXOP' = a
2
.

Het is bekend, dat op deze wijze het deel van het systeem, dat



ELECTROSTATICA.96

buiten den bol 0 ligt, wordt afgebeeld inde ruimte binnen dien

bol en omgekeerd, dat bij deze afbeelding hoeken niet in

grootte veranderen, dat een bol in het algemeen wordt afgebeeld
als een bol en wanneer hij door het punt O gaat als een plat
vlak, omgekeerd een plat vlak in het algemeen als een bol die

door O gaat, terwijl een vlak, dat door O gaat met zijn eigen
beeld samenvalt. Daar de bol het eenige eenvoudige oppervlak
is, dat bij inversie weer een eenvoudig oppervlak oplevert blijven
de toepassingen dezer methode vrijwel tot bollen beperkt.

Wanneer zich nu in eenig punt Ak van het beschouwde systeem
een lading ek bevindt, denken wij ons in het door inversie ver-

kregen punt Ak een lading zoodanig, dat

.a0
. ,

‘k ==et 'ÖAk

~ ei (I4)

Dit komt dus, behalve het teeken
,

overeen met het electrische

beeld van het geladen punt Ak t. o. v. den bol O. Beschouwen

wij nu een willekeurig punt P, dan bestaat daar een potentiaal

_

4 P Ak
'

terwijl het geïnverteerde systeem in het overeenkomstige punt
P' teweegbrengt een potentiaal

NU iS
P'Ak

'
= PAk .-^,

dus e,! ek 0 Ak
' OP ek O P

~Fa7 ~P Ak

‘

a
*

04/
“

P~A
k

en dus ,O P
.

a . .

= = 05)

Uit den potentiaal ineen punt van het eerste systeem kunnen

we dus op zeer eenvoudige wijze den potentiaal in het overeen-

komstige punt van het geïnverteerde systeem bepalen.
Voor het geval, dat de geladen punten Ak de oppervlakte-

elementen vaneen geleider zijn, gaat bij het inverteeren deze

geleider over ineen anderen. Evenwel zal nu in het geïnver-
teerde systeem niet voldaan zijn aan de voorwaarde, dat de
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potentiaal in ieder punt van den geleider dezelfde is. Dit blijkt
uit de laatste formule onmiddellijk, want daarin is a een constante,

Cp voor alle punten van den geleider gelijk, maar OP' niet. Wij
zien ook, dat wel aan de voorwaarde voldaan is als Cp = o, want

dan wordt ook voor alle punten van den geïnverteerden geleider
<p' =o. Indien dus het eerste systeem bestaat uiteen of meer

geleiders, die alle naar den grond zijn afgeleid en een of meer

electrische punten, en ook in het geïnverteerde systeem alle ge-

leiders naar den grond afgeleid zijn, dan vinden we door inversie

den waren toestand in dat systeem. Op deze wijze kunnen wij
b.v. de bepaling van de influentie vaneen electrisch punt op

een met den grond verbonden bolvormigen geleider terugbren-

gen tot het zeer eenvoudige vraagstuk, de influentie vaneen

electrisch puntte bepalen op een plat vlak, dat op een poten-
tiaal nul gehouden wordt. Dit laatste lost men heel gemakkelijk
op met behulp van de theorie der electrische beelden, het elec-

trische beeld van het geladen punt ligt in zijn spiegelbeeld t. o. v.

het vlak en heeft een gelijke tegengestelde lading.

Wij kunnen de theorie der inversie ook op een andere manier

toepassen. Wanneer namelijk het beschouwde systeem bestaat

uiteen enkelen geleider of uiteen aantal geleiders, die alle den-

zelfden potentiaal Cp hebben, dan blijkt uit de formule (15), dat

de potentiaal in elk punt vaneen geleider in het geïnverteerde

systeem nul wordt, als wij over dat veld superponeeren het

veld, dat zou worden teweeggebracht dooreen lading —4%■ a Cp

geplaatst in het punt O. Op deze wijze kan dus een vraagstuk,
waarbij de influentie vaneen geladen punt op een naar den

grond afgeleiden geleider gevraagd wordt, worden teruggebracht
tot het onderzoek naar het veld inde omgeving vaneen geïso-
leerden geleider. Wij zullen dit toepassen op het reeds vroeger

behandelde geval vaneen met den grond verbonden bol M,

waar tegenover een electrisch punt 0 met lading e is opgesteld.
Wij inverteeren dus den bol M met straal R t. o. v. O, waar-

door we een bol M' vinden met straal R'. Het veld, dat wij ver-

£

krijgen door dezen bol te laden tot een potentiaal Cp' =

geeft nu bij inversie het gevraagde veld. Laten we b.v. weer de

lading zoeken vaneen element da in het punt P van onzen bol

Lorentz Lessen VIII. 7
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M. Op het overeenkomstige element d 7 in het punt P' van

den bol M' bevindt zich een lading dd, deze geeft bij in-

0' OP
versie op het element d<r een lading du'

.
Nu is

R' a

d <t' O P'2 a*

77 Ö~pï
~

OP* ’

Q' o?
zoodat we voor de lading van het element dtr vinden y d <r ,

de dichtheid blijkt dus, zooals we ook vroeger gevonden heb-

ben, omgekeerd evenredig met de derde macht van den afstand

van het beschouwde element tot het punt 0. Wij kunnen

trouwens ook overigens heel gemakkelijk verifieeren, dat het

resultaat van deze methode volkomen met het vroegere over-

eenstemt. Immers het veld buiten den bol M' komt geheel
overeen met dat, hetwelk te wijten zou zijn aan een electrisch

D/

punt met lading 4tt R' <p' =— e in M'. Het veld, dat wijdoor

inversie verkrijgen komt dus buiten den bol M overeen met het

veld, dat zou ontstaan dooreen lading —e
.

—— e
q yj-

in zeker punt Q binnen dien bol en dit punt is juist het elec-

trische beeld van 0 ten opzichte van den bol M. Denken wij
ons n.l. de lijn OM' M getrokken, die de beide bollen in L' en

N' en in L en N snijdt, dan volgt uit het feit dat O L', OM’

Fig. 11.



TWEE BOLLEN MET GELIJKEN POTENTIAAL. 99

en ON' een rekenkundige reeks vormen, dat OL, O Q en ON

een harmonische reeks vormen.

Beschouwen wij nu twee tot gelijken potentiaal geladen bollen.

Is het veld inde omgeving van die bollen gevonden, dan vin-

den wij met behulp van inversie de oplossing van het vraag-

stuk, het veld te bepalen inde omgeving van twee met den

grond verbonden bollen, die tegenover eenzelfde influenceerend

punt zijn geplaatst. Welk van deze beide vraagstukken het een-

voudigst is, is een zaak van persoonlijke voorkeur. Men kan

echter door inversie twee bollen concentrisch maken en in dien

stand is stellig het tweede probleem eenvoudiger. Men toont

gemakkelijk aan, dat, wanneer een bol geinverteerd wordt ten

opzichte van het centrum 0, en 0' het punt is, dat bij deze in-

versie overgaat in het .middelpunt van den nieuwen bol, 0 en 0

harmonisch liggen ten opzichte van de punten, waar de lijn 00

het gegeven boloppervlak snijdt. Dit geldt zoowel wanneer het

centrum 0 binnen, als wanneer het buiten dat oppervlak ligt.

Om nu, wanneer twee bollen M en N gegeven zijn, het centrum

van inversie te vinden, dat zoo gelegen is dat de bollen bij in-

versie in twee concentrische bollen overgaan, denken wij ons de

centraal getrokken, die de bollen M en N snijdt in A, B en C, D.

Wij hebben nu maarte bedenken, dat het inversiecentrum O en

het bovengenoemde punt 0' op deze centraal liggen en zoowel

A en B als C en D harmonisch scheiden moeten. Zij nu P het

Fig. 12.
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punt, waar het machtvlak der beide bollen de centraal snijdt en

.P Q een raaklijn aan eender bollen. Beschrijven wij nu een bol

met P tot middelpunt en P Q tot straal, dan zijnde snijpunten
van dezen bol met de lijn MN de gevraagde punten 0 en o'.

Wij hebben n.l. PO2 =P Q 1 —P A .P B en evenzoo P O'2 =

P C. PD. Wij bepalen nu het veld, dat tusschen de beide con-

centrische bollen 0' ontstaat, wanneer in het punt 0 van die

ruimte een zekere lading e is aangebracht en de bollen beide

naar den grond zijn afgeleid. Dit kan geschieden met behulp van

de theorie der electrische beelden, die hierbij tot vrij eenvoudige
reeksen aanleiding geeft. Uit de op deze wijze gevonden ladin-

gen over de concentrische bollen leiden wij verder volgens den

in (14) uitgedrukten regel correspondeerende ladingen over de

twee oorspronkelijk gegeven bollen af; deze ladingen geven in

ieder punt van elk der bollen den potentiaal — e\\TV a.

De verdeeling der lading over twee bollen, die elkaar raken,
kunnen wij vinden door het stelsel ten opzichte van het raak-

punt te inverteeren. Wij hebben dan het veld te vinden tus-

schen twee met den grond verbonden evenwijdige platte vlakken,
onder den invloed vaneen geladen punt tusschen die vlakken,
dit gaat weer eenvoudig met behulp van de theorie der electrische

beelden. Door ten slotte weer terug te inverteeren, vinden we

de oplossing van het gestelde vraagstuk.

§ 5. Arbeidsvermogen in het electrostatische veld.

Wij gaan nu over tot de beschouwing van het arbeidsvermogen
ineen electrostatisch veld. Wij bepalen vooreerst het arbeids-

vermogen, dat in het veld wordt opgehoopt dooreen conductor,

omgeven dooreen homogeen dielectricum, dat zich tot in het

oneindige uitstrekt, te laden tot een potentiaal <pr Noemen wijde
capaciteit C, dan is daarbij de lading = C(pr

De vraag komt

natuurlijk op hetzelfde neer, als te bepalen, hoeveel arbeid het

ons kost om de hoeveelheid electriciteit ex van oneindigen afstand

op den geleider te brengen. We beschouwen een willekeurig
stadium gedurende de lading, waarbij de potentiaal van den ge-

leider <p' en dus de lading e = C Cp' is. Brengen wij nu een hoe-

veelheid electriciteit de, b.v. met behulp vaneen zeer kleinen ge-

leider (proefbolletje) langs een willekeurigen weg van oneindigen
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afstand naar den geleider, dan werkt daarop in elk punt van

dien weg een kracht, waarvan de component inde richting der

raaklijn —• de
.

9 s bedraagt. De arbeid, die in het geheel moet

verricht worden om deze krachten te overwinnen, is dus

de f ds = <p' de.
.1 iïs
00

Deze arbeid is dus onafhankelijk van den weg, waarlangs we die

hoeveelheid electriciteit naar den geleider brengen. De lading is

nu geworden e -f- d e en dus de potentiaal <p' -)- d Cp' (e + d e)/C.
Zoo vinden wij voor den geheelen arbeid, dien het laden ons kost

e\ e\

h' dt =i ƒ '*'=iV.’=i <=•*,> =.1,,*,.
o o

Op dezelfde manier kunnen wij te werk gaan, om het arbeids-

vermogen te vinden in het geval van meerdere geleiders. Zijn
inden eindtoestand de ladingen der verschillende geleiders e

x ,

e
2 . ...

en hun potentialen <p,, Cp 2 . ...
dan vinden we voor het

arbeidsvermogen 2e
v <p,.

Aangezien naar de tegenwoordige opvatting dit arbeidsver-

mogen wordt toegeschreven aan den toestand van het medium,

is het van belang, dat wij deze uitdrukking kunnen herleiden

tot een ruimteintegraal, die over de geheele ruimte buiten de

geleiders moet worden uitgestrekt. Daartoe bedenken we, dat voor

eiken geleider e
v fD„ d <7. Zoo vinden we voor het geheele

arbeidsvermogen
i ƒ CpT>„d<r,

waarbij de integraal moet genomen worden over de oppervlak-
ken van al de verschillende geleiders.

Deze integraal kunnen wij nu op bekende wijze transformeeren.

We denken daarbij weer de beschouwde ruimte afgesloten door

een of ander oppervlak, waarvan alle punten zich op zeer grooten
afstand bevinden. Bij het transformeeren komt er dan ook een

integraal over dit oppervlak. Deze integraal moet echter nul

worden, als het oppervlak op oneindigen afstand komt, in over-

eenstemming met hetgeen we al meer over zulke integralen
hebben opgemerkt. Er komt dus
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1 r
„ ,

i r i)D, öda
, „

-J <pDn
dr —-j +— + —JdS-

-i + + D,^)^
2J \ d X *d JT OZ ]

c> Cp
en daar div D= o is en —==— E, enz.

? x

ifcp D„d<r =iƒ(D, K
x + D

y Ky + D
z Ez) dS.

Het ligt nu voor de hand aan te nemen, dat ineen element

de energie \ E
x +DrEy-f D

s
E

z) dS is opgehoopt. Wij
moeten echter bedenken, dat de voorgaande herleiding ons alleen

de energie inde geheele ruimte leert kennen en ons eigenlijk
niets leert over de energie in eenig bepaald deel der ruimte.

Wij kunnen alleen zeggen, dat, wanneer we het dielectricum,
dat de geleiders omringt, als den zetel van het electrische arbeids-

vermogen beschouwen, de natuurlijkste manier, om de energie
zoodanig over de volume-elementen verdeeld te denken, dat voor

het geheele veld de goede uitdrukking wordt verkregen, de boven-

staande is. Zoo vinden wij dan in elk punt een energie, die per
volume-eenheid berekend, kan worden voorgesteld door het

scalair product (D . E).

Wij kunnen, als we met een isotroop dielectricum te doen

. £ i

hebben, er ook voor schrijven E2 of — D 2
,

en dus inden
2 2 €

vrijen aether E2 of £D2 (in electromagnetische eenheden

E2/8 7rc
2 of 27Tc2 D 2

en in electrostatische E2/8 ten 2 % D2).

§ 6. Minimumstellingen.
Wij zullen nu over het arbeidsvermogen twee stellingen be-

wijzen, die inde electrostatica een belangrijke rol spelen. Beide

komen daarop neer, dat het arbeidsvermogen inden toestand, die

werkelijk ontstaat aan zekere minimumvoorwaarde voldoet. Het

is namelijk kleiner dan het zou zijn ineen toestand, waarbij
slechts aan éen der voorwaarden, die het veld bepalen, voldaan

is. Deze voorwaarden zijn, dat de dielectrische verplaatsing sole-

noïdaal verdeeld is en dat de electrische kracht een potentiaal-
vector is, waarbij de potentiaal aan het oppervlak van iederen

geleider een constante waarde heeft. Bovendien bestaat tusschen
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dielectrische verplaatsing en electrische kracht het bekende ver-

band D = £ E.

De eerste stelling luidt nu: wanneer zich ineen isotroop
homogeen dielectricum een aantal geleiders bevinden, die elk

een gegeven lading hebben (die gelijk is aan de integraal der

dielectrische verplaatsing over hun oppervlak), dan is onder alle

oplossingen, waarbij is vastgehouden aan de gegeven ladingen en

aan de voorwaarde, dat de dielectrische verplaatsing solenoïdaal

verdeeld is, diegene de ware, waarbij voor het geheele arbeids-

vermogen, in D uitgedrukt, de kleinste waarde wordt gevonden.
Zij inden werkelijk bestaanden toestand de dielectrische ver-

plaatsing D en de electrische kracht E = i/s D, dan is dus

div D = o, E is een potentiaalvector en we hebben voor elk der

geleiders fD,Jd <r ek.
Voor het geheele arbeidsvermogen hebben

k

we dan A= 1/2 £ JD2 dS, waarbij de integraal moet uitgestrekt
worden over de ruimte buiten de geleiders.

Wij zullen nu dezen toestand vergelijken met een willekeurigen
anderen, waarbij ook de dielectrische verplaatsing, die wij nu

zullen voorstellen door D + D', solenoïdaal verdeeld is, dus

div (D + D; ) =O, waaruit ook div D' =o, terwijl weer voor elk

der geleiders J(D + D')„ dt= ek en dus _ƒ D,/tr =o. Hierbij
k

wordt nu het arbeidsvermogen

A' = (D + D') 2 dS=^jf|(D, + D-/)2 + ( D.r + D/)2 + (D, + D/)2 } dS,

dus

(Dj/ 2 + D/ 2 + D/ 2 ) dS+ i J(Dj. Dj + D, DJ +D„ Dj) dS.

Nu is in het tweede lid de tweede term positief en wij zullen

bewijzen dat de derde nul is. Wij hebben n.l.

7 ƒ<D-
D-' +D,D/ +D, D/) iS-- ƒ(? | D„' +gD/+ D/j rf 5,

waarin <p de electrische potentiaal voorstelt. Deze laatste inte-

graal herleiden we tot

if(pV'a d<r+ fcpdivD'dS,
de integraal inden eersten term moet uitgestrekt worden over

de oppervlakken van alle geleiders, terwijl een oppervlakte-inte-
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graal over het oppervlak op oneindigen afstand om soortgelijke
redenen, als wij al zoo dikwijls genoemd hebben, wegvalt. Over

elk der geleiders is Cp constant en het deel, dat een geleider tot

de geheele integraal bijdraagt, wordt dus -Cpk JEj d<r= o \ dus
*

k

wordt de geheele eerste term nul. De tweede integraal moet ge-
nomen worden over de geheele ruimte buiten de geleiders, zij
is nul, omdat overal div D' = o is. Hieruit blijkt dus dat A' > A,
wat we bewijzen wilden.

De tweede stelling heeft betrekking op het geval, dat de

potentiaal op iederen geleider gegeven is. Wij vergelijken nu den

waren toestand, waarbij de potentiaal Cp en de electrische kracht

E is, met een willekeurigen anderen, waarbij de electrische kracht

een potentiaalvector blijft en waarbij de potentiaal aan de op-

pervlakken der geleiders de gegeven waarden houdt. Noemen

we daarbij de electrische kracht E + E' en den potentiaal <p + Cp',
dan is dus op al de geleiders <p' = o.

Bij den laatsten toestand vinden wij voor het arbeidsvermogen,
dat wij nu in E uitdrukken,

A' =|£ ƒ j (E, + EJ) 2 + (Ey
+ EJ) 2 + (E, + E./)2 ! dS,

terwijl bij den waren toestand geldt A =\e JE2 dS, dus is

A'*=A + \sf (Ej 2 + Ej2
+ E/2) dS+ £ ƒ (E, Ej +E

y
EJ +E2 E,') dS.

Hierin is weer de tweede term positief, terwijl we zullen bewijzen,
dat de derde nul is. Bij de herleiding valt weer hetzelfde op te

merken, als bij de vorige; wij vinden er voor

e f (EX EJ + E,E/ +E,E/) dS= - e J E,^+E,^)rfS,
= e f <p' E„ d <r £ f Cp' A Cp d 5 = O,

waarmee weer bewezen is A' > A.

Deze stellingen maken het aannemelijk, het arbeidsvermogen
ineen electrostatisch veld als potentieele energie op te vatten, deze

immers streeft ook in andere gevallen naar een minimum. Deze

opvatting is ook in overeenstemming met het beeld, dat wij van

het electrostatisch veld ontworpen hebben, waarbij de lading van

een conductor overeenkomt met een verschuiving vaneen on-

samendrukbare vloeistof door het oppervlak heen en de energie
in het veld vergeleken kan worden met die, welke de vloeistof
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na de verschuiving heeft, en wel wegens de dielectrische veer-

kracht, die haar naar den evenwichtsstand terugdrijft.

Wij moeten echter in het oog houden, dat door deze opmer-

kingen niets bewezen wordt. In strijd met onze opvatting was

dan ook HANKEL van oordeel, dat de werkingen, die een ge-

laden conductor uitoefent, het gevolg zijn van kringbewegingen
in oneindig kleine cirkels op het oppervlak, die bij een positief

geladen conductor inde richting der wijzers vaneen uurwerk,

bij een negatieven in tegengestelden zin zouden plaats hebben.

Ook de energie inde krachtbuizen verklaarde hij door dergelijke
roteerende bewegingen. Weer een geheel ander standpunt neemt

OSTWALD in. Hij zegt, dat de physici over het algemeen te veel

den nadruk leggen op de materie, zooals in het bijzonder ook in

de electriciteitstheorie van Faraday en MAXWELL voortdurend

gewerkt wordt met het beeld der onsamendrukbare vloeistof.

OSTWALD gaat daarentegen bij zijn beschouwingen van de energie

als gronddenkbeeld uit (energetica). Hij zegt echter niets omtrent

den aard dier energie, alleen dat er verschillende soorten zijn, die

niet verder zijn te bepalen; één daarvan komt voor in het elec-

trostatische veld. Wij kunnen echter deze beschouwingen laten

rusten. Wij zullen in het vervolg het arbeidsvermogen in het

electrostatische veld als potentieele energie beschouwen.

§ y. Ponderomotorische krachten.

Onze minimumstellingen over het arbeidsvermogen kunnen we

ook toepassen om de ponderomotorische krachten te vinden, dat

zijnde krachten, die tengevolge van de ladingen op de weegbare

stof der geleiders worden uitgeoefend. Onze theorie zegt weinig

omtrent den aard en het ontstaan dier krachten, maar wij kunnen

bewijzen, dat zij noodzakelijk moeten bestaan en berekenen, hoe

groot zij moeten zijn. Daartoe maken wij gebruik van het uit

de mechanica bekende principe der virtueele snelheden. Denken wij

ons in het stelsel zoodanige uitwendige .krachten aangebracht,

dat het in evenwicht is en geven wij het systeem een willekeurige,

oneindig kleine verplaatsing (verschuiving, wenteling of defor-

matie der geleiders) zonder verandering der ladingen, dan is de

vermeerdering der potentieele energie van het stelsel gelijk aan

den arbeid, door de uitwendige krachten verricht. Wij kunnen de
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verandering van het stelsel beschrijven door voor elk oppervlakte-
element der verschillende geleiders den vector 5 aan te geven,

die de verschuiving, die het element ondergaan heeft, bepaalt.
De verandering der energie in het veld ontstaat nu door twee

oorzaken. Inde eerste plaats zijn er volume-elementen, die eerst

buiten de geleiders lagen en dus energie bevatten en later niet

meer en andere, waarbij het omgekeerde het geval is. Noemen

,wede energie per volume-eenheid U, dan vinden we hierdoor

in het geheel een verandering — J U'S cos (S n) da, waarbij de in-

tegraal moet worden uitgestrekt over alle geleiders, terwijl n de

richting der naar buiten getrokken normaal voorstelt. Bij het

afleiden van deze uitkomst moet men bedenken, dat voor de

elementen, die naar buiten geschoven worden en dus aanleiding

geven tot een ruimte-element, waarin eerst wel en later geen

arbeidsvermogen was, cos (5 n) positief is en dus de inhoud van

het bedoelde ruimte-element + 5 cos (S n) da. Blijkens het boven-

staande geeft zoo’n element een vermindering der energie in het

veld, waardoor inde bijdrage, die het voor de integraal oplevert
een teeken voorkomt. De elementen die naar binnen gescho-
ven worden geven een vermeerdering der energie in het veld,

bij zoo’n element is cos (§ n) negatief, noemen wij dus de energie

per volume-eenheid, die inden nieuwen toestand in dat ruimte-

element bestaat U’, dan vinden wij nu voor deze vermeerdering
eveneens een uitdrukking met het teeken, nu omdat de grootte
van het volume-element -—5 cos n) da is. Verder verschilt U’

oneindig weinig van de U, die inden eersten toestand aan het

oorspronkelijke oppervlakte-element bestond, zoodat we ook hier,

met verwaarloozing van oneindig kleinen van hoogere orde, voor

de bijdrage tot de integraal —U 5 cos (§ n) da moeten in reke-

ning brengen.
Inde tweede plaats moeten wij bedenken, dat in het geheele

dielectricum een gewijzigde toestand zal ontstaan. Immers de

dielectrische verplaatsingslijnen stonden loodrecht op de oor-

spronkelijke oppervlakken der geleiders en zullen dus in het

algemeen, als ze niet gewijzigd worden, niet loodrecht op het

veranderde oppervlak staan. Er zal een nieuwe evenwichtstoe-

stand ontstaan, waarbij dit weer wel het geval is, en bij welken

de dielectrische verplaatsing ineen of ander punt van het veld
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van de dielectrische verplaatsing, die eerst in dat punt bestond,
verschilt met een bedrag, dat oneindig klein is van de orde 5. Zij P

deze toestand, en P' de toestand, dien men zou hebben als na

de verplaatsing van de oppervlakken der geleiders, het veld daar-

buiten hetzelfde was gebleven. Wij moeten dan bij de reeds be-

rekende verandering der energie nog voegen het verschil van

de energie inde toestanden P en P'. Bij deze hebben de opper-

vlakken denzelfden stand en de ladingen dezelfde grootte, terwijl
in beide gevallen de dielectrische verplaatsing solenoidaal ver-

deeld is. Uit de eerste minimumstelling volgt dus, dat de energie
inden toestand P een minimum is. Daaruit besluiten wij, dat

het zoo even genoemde verschil een grootheid van de orde 3 2

is, en dus mag worden weggelaten.
Alles bijeengenomen vinden wij dus, dat bij de beschouwde

willekeurige oneindig kleine verandering de krachten, die met de

ponderomotorische krachten evenwicht maken, een arbeid ver-

richten voorgesteld door

S U'h cos (Sn) do-,
de arbeid der ponderomotorische krachten zelve is dus

J U 3 cos (3 n) d 7

en het komt er nu op aan een systeem krachten aan te wijzen, zóó

dat dit voor iedere oneindig kleine verandering in het stelsel geldt.
Denken wij ons aan elk opperviakte-element d<r een kracht K da,
dan is de arbeid dezer krachten bij de beschouwde verplaatsing

J KI cos (5 K) d <7,

wij moeten dus voor elk denkbaar stel waarden der verplaatsin-

gen hebben

fUI cos (5 tl) d<r f cos (2 K) d <r.

Het is gemakkelijk in te zien, dat daartoe vereischt wordt,

dat K overal de richting der naar buiten getrokken normaal op

het oppervlak van den geleider heeft en dat verder

K U.

§ 8. Verschillende dielectrica.

Wij moeten nu nog nagaan, in hoeverre onze laatste beschou-

wingen dienen te worden gewijzigd, als we niet meer te doen

hebben met een enkel homogeen dielectricum.

De uitdrukking 2 -J- e.t <pv voor de energie in het veld rondom



ELECTROSTATICA.108

een aantal geleiders met ladingen ev en potentialen <p„ die wij

vroeger hebben gevonden voor een stelsel door lucht omgeven

geleiders, blijft onveranderd gelden. Toch zou men voor het ge-

val, dat onze geleiders geheel of gedeeltelijk omringd worden

door vloeibare of vaste dielectrica, bezwaar kunnen maken tegen
de vroeger gegeven afleiding, waarbij weden arbeid berekenden,

dien het ons kost om aan de verschillende geleiders hun ladin-

gen mee te deelen door middel van proefbolletjes, die elk met

een oneindig kleine lading van oneindigen afstand naar den ge-
leider gebracht worden. Men ziet niet aanstonds, hoe het met

den arbeid gesteld is als deze proefbolletjes b. v. dooreen vloei-

stof heen moeten worden bewogen. Dit bezwaar kan men ondervan-

gen door aan de geleiders oneindig dunne holle buisjes bevestigd
te denken, die inde lucht uitmonden, veronderstellend, dat de vaste

en vloeibare dielectrica zich niet in alle richtingen tot in het

oneindige uitstrekken. De toestand, die in het veld ontstaat, zal

slechts oneindig weinig verschillen van dien, welke zou ontstaan

zonder de buisjes en men kan nu het arbeidsvermogen berekenen

zooals vroeger geschied is. Na de lading kan men ook de buisjes
weggenomen denken.

Wij behandelen nu vooreerst nog een voorbeeld met een

homogeen medium, dat nu ook een vaste stof of vloeistof kan

zijn. Wij beschouwen namelijk een condensator, gevormd door

twee willekeurige gebogen geleidende oppervlakken, wier afstand

d, gemeten volgens de normaal, echter overal klein is in verge-

lijking met de kromtestralen der oppervlakken. Tusschen deze

platen bevinde zich een willekeurig homogeen dielectricum, waar-

van s de dielectrische constante zij of, wat bij onze eenheden

hetzelfde is, het specifiek induceerend vermogen. De afleiding van

het veld tusschen de platen komt vrijwel overeen met die bij
den vroeger beschouwden vlakken condensator met lucht tusschen

de platen. Wij kunnen namelijk ook hier rekenen, (daar alle ver-

plaatsingslijnen loodrecht op de beide oppervlakken staan) dat

de verplaatsingsbuizen cylinders zijn en de dielectrische verplaat-

sing in alle punten vaneen verplaatsingslijn gelijk. Hetzelfde

geldt dan voor de electrische kracht en wij hebben dus

„
4>!

E -~
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dus
D

d

Hieruit vinden we weer, als S het oppervlak der platen voor-

stelt en 5 zoo groot is, dat wij mogen afzien van de afwijking
van den cylindrischen vorm van de verplaatsingsbuizen nabij den

rand en van het feit, dat mogelijk enkele verplaatsingslijnen de

van elkaar afgekeerde zijden der platen verbinden, voor de ge-

heele lading van de eerste plaat

e=s,*l=Êl
d

Bij gelijk potentiaalverschil is dus de lading grooter naarmate

het specifiek induceerend vermogen van het dielectricum tusschen

de platen grooter is, zij is daar recht evenredig mee.

Het arbeidsvermogen is

1
. .

i Se..
„ ld..

het is bij gegeven potentiaalverschil recht evenredig met het

specifiek induceerend vermogen van het dielectricum, bij gegeven

lading is het er omgekeerd evenredig mee.

Wij kunnen gemakkelijk bewijzen, dat deze laatste resultaten

algemeen gelden. Daartoe stellen we ons, twee meetkundig con-

gruente systemen geleiders voor, het eene inden aether, het

andere ineen homogeen medium met dielectrische constante s.

Denken wij ons nu, dat in beide gevallen op de overeenkomstige
geleiders dezelfde potentialen bestaan en stellen we ons voor,

dat we voor het eerste geval het vraagstuk geheel hebben op-

gelost, dan kunnen wij het systeem aequipotentiaalvlakken con-

strueeren en bij elk dier oppervlakken de waarde van den

potentiaal aangeven. Hetzelfde systeem oppervlakken met dezelfde

potentiaalwaarden zal nu ook in het tweede geval voldoen, immers

daardoor wordt voldaan aan de voorwaarden aan het oppervlak
der geleiders en op oneindigen afstand en in ’t medium buiten

de geleiders aan de vergelijking van LAPLACE, en wij weten,

dat daardoor de potentiaal ondubbelzinnig bepaald is. De elec-

trische kracht is dus in ieder punt van het veld in beide ge-

vallen gelijk, hieruit volgt, dat de dielectrische verplaatsing in

het tweede geval overal s maal zoo groot is als in het eerste,
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dus ook de lading van eiken geleider £ maal zoo groot, dus is

ook het geheele arbeidsvermogen in het veld s maal zoo groot.

Zijn inde beide gevallen de ladingen gelijk, dan kunnen we

in het tweede geval voldoen en we kunnen op geen andere

manier voldoen door de dielectrische verplaatsing overal gelijk

aan die in het eerste geval te nemen, de electrische kracht is

dan overal ifs maal zoo groot, dus ook de potentiaal in ieder

punt, dus ook op iederen geleider, waaruit volgt, dat nu het ge-

heele arbeidsvermogen in het veld i/s maal zoo groot is.

Uit de uitkomst, die wij in het vorige voor de ponderomoto-

rische krachten gevonden hebben, blijkt nu direct, dat ook deze

bij gelijke ladingen omgekeerd evenredig zijn met het specifiek
induceerend vermogen van het medium en bij gelijke potentialen
der geleiders daarmee recht evenredig. De laatste eigenschap

heeft men wel toegepast om het specifiek induceerend vermogen

b.v. van vloeistoffen te meten. Daartoe heeft men maarde uit-

slagen te vergelijken, die de naald vaneen quadrantelectrometer

krijgt, wanneer die eerst in lucht geplaatst is en daarna inde

bedoelde vloeistof en de beide quadrantenparen beide malen

met de polen vaneen zelfde electriciteitsbron, b.v. een galvanisch
element verbonden worden.

Wij keeren nu terug tot het geval, dat zich in het veld ver-

schillende middenstoffen bevinden, die elk op zich zelf homogeen

en isotroop zijn. Er komen dan grensvlakken voor, waar de

dielectrische constante sprongsgewijze verandert en wij kennen

reeds de grensvoorwaarden, dat aan zoo’n vlak (p en f . Qfi «

doorloopend zijn. Wij zullen bewijzen, dat ook nu nog het ge-

heele arbeidsvermogen in het veld, dat 2e
v <pv bedraagt, juist

wordt gevonden, wanneer we voor elk volume-element het arbeids-

vermogen \ (E . D) in rekening brengen. Wij kunnen met behulp

van het inde inleiding besprokene dit gemakkelijk aantoonen

op dezelfde manier als voor het geval vaneen enkel homogeen

dielectricum. Wij zullen hier eenigszins anders te werk gaan,

wiskundig gesproken komt dat hierop neer, dat we inde ruimte-

integraal, die wij ten slotte voor het arbeidsvermogen vinden,

een geschikte keuze voor de ruimte-elementen doen, wij hadden

denzelfden weg natuurlijk in het vroegere geval ook kunnen volgen.
De verplaatsingslijnen in ons veld loopen öf vaneen geleider
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naar een anderen öf vaneen geleider naar oneindigen afstand.

Aan een discontinuïteitsvlak vertoonen ze een knik, tenzij ze dat

vlak juist loodrecht snijden. Beginnen wij nu met het oppervlak
vaneen der geleiders in zeer kleine elementjes te verdeelen,

dan liggen de verplaatsingslijnen, die vaneen zoo’n element uit-

gaan ineen buis, die of naar oneindig loopt of op een anderen

geleider uitmondt. Nemen wij nu een tweeden geleider, dan

kunnen wij het deel, waar nog geen verplaatsingsbuizen uitmon-

den, weer in elementjes verdeelen, weer de overeenkomstige
buizen construeeren en zoo voortgaan, tot wij alle geleiders ge-

had hebben. De geheele ruimte is dan in verplaatsingsbuizen
verdeeld, en het oppervlak van eiken geleider in elementen.

Wij kunnen nu de lading van eiken geleider verdeelen in stukjes
en + *v2 + ... ■,

die elk aan eender elementen beantwoorden.

De bovenstaande som wordt dan \ 2 (evi -f eV2 + ....) <p, en wij
zullen die nu berekenen, door de termen op andere wijze samen

te nemen. Wij nemen n.l. telkens twee elementen samen, die

dooreen buis verbonden zijn, en dan afzonderlijk de elemen-

ten, vanwaar verplaatsingsbuizen naar oneindigen afstand loo-

pen. Twee dooreen buis verbonden elementen hebben tegen-

gestelde gelijke ladingen, zij leveren dus voor de som een be-

drag ek ($* <Pi) en het ligt nu voor de hand deze energie
verdeeld te denken over de buis, die deze elementen verbindt.

Evenzoo vinden wij dan voor een buis, die naar het oneindige
loopt -§- ek <§k. Wij komen nu tot dezelfde uitkomst, als wij inde

geheele ruimte per volume-element -|-(Ë.D) in rekening brengen.
i

Dit geeft voor de beschouwde verplaatsingsbuis J (E .D)d S.

Wij verdeelen nu de buis in elementen door vlakken, loodrecht

op de krachtlijnen, is nu het oppervlak vaneen doorsnede u en

ds een element der krachtlijn, dan is d S = ud s, verder is overal

inde buis »D = ek. Wij zonderen nu ieder element, waarbinnen

een knik ligt uit, de waarde der som wordt daardoor slechts

met een oneindig klein bedrag gewijzigd. Wij vinden dan, als

er één knik voorkomt, (de redeneering blijft voor het geval van

meer discontinuïteiten geheel gelijk),
i i

JUK.B)dS=—iei = sei (Qi <pn + <?/ - <p t),
k k
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waarin (pjj en <pz de waarden van den potentiaal aan weerszijden
van het discontinuïteitsvlak voorstellen. Deze zijn echter volgens
de grensvoorwaarde gelijk, zoodat bovenstaande uitdrukking over-

gaat in \ek <pi). Op dezelfde manier vinden we voor de

energie ineen buis, die van den geleider met index k naar het

oneindige gaat \ektyk> waarmee bewezen is, dat ook nu de juiste
waarde voor de energie in het geheele veld wordt gevonden
door per volume-eenheid (E .D) in rekening te brengen.

§ 9. Dielectrische aantrekking.

Wij kunnen uit onze beschouwingen ook afleiden, dat ineen

electrisch veld een lichaam vaneen dielectrische stof, die een

dielectrische constante heeft, verschillend van die der omgeving,
zekere krachten ondervindt. Deze krachten, de zoogenaamde
dielectrische aantrekking, zijn reeds jaren geleden experimenteel
onderzocht door BOLTZMANN, die met behulp daarvan dielec-

trische constanten bepaalde. Denken wij ons, omgeven door lucht,

een geladen metalen bol en inde nabijheid een bol van zwavel

opgesteld, dan kunnen wij vooreerst dooreen eenvoudige rede-

neering doen zien, dat deze een aantrekking zal ondervinden.

Daartoe hebben we maar aan te toonen, dat de geheele energie
in het veld kleiner wordt, indien weden zwavelbol een kleine

verplaatsing geven naar den metalen bol toe. Nu heeft de aan-

wezigheid van den zwavelbol een wijziging inden loop der

krachtlijnen ten gevolge en wel zoodanig, dat er dóór dien bol

meer krachtlijnen loopen dan er bij afwezigheid der zwavel in

dat deel van het veld zouden zijn. De dielectrische constante

van zwavel is namelijk grooter dan die van de lucht, wat wij
ook kunnen uitdrukken door te zeggen, dat de dielectrische

veerkracht, die zich tegen de verplaatsing der electriciteit verzet,

kleiner is en het zal dus duidelijk zijn, dat het aanbrengen van

den zwavelbol ten gevolge heeft, dat in dat deel van het veld

de dielectrische verplaatsing grooter wordt, dat dus een grooter

deel der verplaatsingslijnen daardoor gaat. De invloed van den

zwavelbol zal des te'grooter zijn naarmate hij dichter bij den

metalen bol komt en het komt er nu op aan, in welken zin de

aanwezigheid van den zwavelbol het arbeidsvermogen, dat in

het veld is opgehoopt, verandert. Dit laatste nu wordt kleiner,
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immers, als wij een zekere lading op den bol brengen eenmaal

zonder dat de zwavelbol in het veld is en een tweede maal

terwijl die er wel is, dan kost ons dit de tweede maal minder

arbeid, omdat de dielectrische veerkracht, die zich tegen het

ontstaan van den gewenschten toestand in het veld verzet, kleiner

is. De zwavelbol brengt dus een vermindering van het arbeids-

vermogen in het veld teweeg en deze vermindering wordt grooter,
als wij hem dichter bij den metalen bol brengen. Uit het vorige
blijkt dus dat hij een aantrekking ondervindt.

Boltzmann vergeleek deze aantrekking met die welke een

ongeladen geïsoleerde metalen bol op dezelfde plaats aangebracht
ondervindt. De verhouding dezer aantrekkingen blijkt van de

dielectrische constante van zwavel af te hangen. De geheele
energie wordt gegeven door 2 e 0 en daar wij hier alleen een

lading hebben op den eersten geleider komt het er maar op aan,

te bepalen, hoe de potentiaal 0 van dien geleider gewijzigd
wordt door de aanwezigheid van den tweeden metalen bol of

van den zwavelbol. Wij onderstellen, dat de onderlinge afstand

b der bollen groot is in vergelijking met hun stralen, dan hebben

wij dus na te gaan hoe de aanwezigheid van den bol een elec-

trisch veld wijzigt, dat wij als homogeen kunnen beschouwen.

Voor een metalen bol volgt dat uit de beschouwing van pag. 92.

Wij vonden daar voor den potentiaal ineen willekeurig punt

O=C-Eo
x + Eo^f.

r
ó

Het is natuurlijk de laatste term, die de wijziging bepaalt,
die door de aanwezigheid van den metalen bol wordt teweeg-
gebracht.

Om nu het veld te vinden, zooals het bij aanwezigheid van

den zwavelbol wordt, beproeven wij ook hier een oplossing,

waarbij buiten dien bol

0= C— EoX + x~.

.. ..
x

Binnen den bol kunnen wij natuurlijk geen term met
—5

toevoe-

gen, daar die in het middelpunt oneindig groot wordt. We nemen

dus binnen den zwavelbol

0i = Cx A, x,

Lorentz Lessen VIII. 8
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d. w. z. we denken ons daar het veld homogeen. Nu moet voor-

eerst aan het oppervlak (p doorloopend zijn, dus voor iedere x

C E
0
x -f- x

g dj ■ ■A
x
x,

waaruit

C
x

C, A
x
—E

0

Verder is de normale component van D aan het oppervlak door-

loopend, daarvoor vinden we buiten den zwavelbol aan het

oppervlak
-/m

_ £.eos +
tl / r = a

a

en binnen den bol, als de dielectrische constante van zwavel s is

=eA
I cos(r,x).

\d n Jr= a

De voorwaarde der doorloopendheid geeft dus

„
2X l j-,

x\
E

°
+ i?-

e

\
E

° W’
waaruit

c- 3£ 1

x = E
0
ar ———.

f + 2

Het is nu in verband met het vorige heel gemakkelijk, hieruit

af te leiden, dat de kracht waarmee de zwavelbol wordt aange-

trokken
f

- maal zoo groot zal zijn als die, welke op een

£ + 2

metalen bol zou werken.

Boltzmann bepaalde deze aantrekkende krachten met behulp

vaneen wringbalans en leidde daaruit het specifiek induceerend

vermogen van zwavel en andere stoffen af. Er doet zich bij

deze proeven echter een moeilijkheid voor. Er vormt zich name-

lijk allicht, hetzij door verontreiniging, hetzij door vocht, rondom

den bol een eenigszins geleidend laagje. Nu zal bij het begin

der proef, als de metalen bol geladen wordt de electriciteit in

hoofdzaak werkelijk een uitweg zoeken door de dielectrische ver-

plaatsing door de zwavel en zullen dus de krachtlijnen door den

zwavelbol en het slecht geleidende laagje er omheen ongeveer

loopen, zooals inde figuur voor een krachtlijn AD B is geteekend.
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Daarbij neemt echter de potentiaal langs de krachtlijn af, in B

ontstaat dus een lagere potentiaal dan in A, maar dit heeft een

stroompje ten gevolge,
dat inde richting A CB

voortkruipt door de ge-

leidende laag, zoodanig
dat het op den duur het

potentiaalverschil veref-

fent. Door deze stroom-

pjes, die natuurlijk overal

over het oppervlak van

den bol loopen, ontstaat

weldra een toestand, alsof

we te doen hebben met

een hollen geleidenden bol, waarop de geladen bol induceerend

werkt. Om dit bezwaar te vermijden, gebruikte BOLTZMANN den

kunstgreep, dat hij de lading van den werkenden bol voortdurend

van teeken deed wisselen, daardoor hadden de zooeven bespro-
ken stroompjes geen tijd, hun invloed te doen gelden.

§ 10. Willekeurig stelsel geleiders.

Wij beschouwen nu nog eens een willekeurig stelsel van n

geleiders, omringd door geheel willekeurige dielectrica. Wij
stellen ons ten doel, de ladingen te vinden, als de potentialen
der geleiders gegeven zijn en omgekeerd. Elk van deze beide

problemen kunnen we terugbrengen tot n eenvoudiger vraag-
stukken met behulp van het reeds op pag. 79 genoemde be-

ginsel der superpositie, dat wij nu eerst nog eens nader zullen

beschouwen.

Zij een toestand, die in het systeem bestaanbaar is, bepaald
door de waarden van den potentiaal <p' in elk punt en evenzoo

een tweede toestand door den potentiaal <p". Bij den eersten

toestand zijn dan ineen willekeurig punt de componenten der

electrische kracht

E
*

—

~dx’ Ky ~

c*j’
Ez—

dz

en de dielectrische verplaatsing is bepaald door D' = s E', (voor
een anisotroop medium moet de laatste formule vervangen worden

Fi g- 13-
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door de formules 18' van blz. 65). Evenzoo geldt voor den

tweeden toestand

E "_
_

IQ.. E"= _ *£■', Ej' =— en D" = 6 E".
?X Of oz

Nu verkrijgen wij ook een mogelijken toestand in het stelsel,

door voor den potentiaal te nemen Q Cp' + <p", waarbij de

electrische kracht bepaald is door E.r =— ?> Cp/’t* x, &?= ö <P/<DV>

E„ = d 4>/t* z, dus E = E' + E" en de dielectrische verplaatsing

door D _ s e, dus D = D' + D" en het is gemakkelijk in te zien,

dat aan de laatste betrekking ook ineen anisotroop medium

wordt voldaan. De zoo bepaalde <p is namelijk over het opper-

vlak van elk der geleiders constant, omdat dit voor tp' en <p

geldt, verder is overal div D = O wegens div D' = O en div D" = O,

terwijl aan elk discontinuïteitsvlak de tangentieele component

van E en de normale component van D doorloopend zijn, alles

omdat hetzelfde geldt voor E' en E" en voor D' en D".

Bij den nieuwen toestand vinden we voor de lading vaneen

der geleiders, dien wijdoor den index k zullen onderscheiden,

ek =ƒD„ d<rk = ƒ (D„' + D„") d<rk =ei +

wij hebben dus ook de ladingen der gegeven toestanden een-

voudig op te tellen.

Nu wij dit alles voor twee toestanden bewezen hebben, kunnen

wij het natuurlijk onmiddellijk tot meerdere uitbreiden. Een bij-

zonder geval is nog het superponeeren van eenige geheel gelijke

toestanden, wat eenvoudig daarop neerkomt, dat wij overal de

grootheden cp enz. met een zekeren factor vermenigvuldigen.

Wij kunnen de ladingen e
x ,

e
2
... e

n bepalen, die bij gegeven

potentialen Cp
lt <p2 , .. .

zullen ontstaan, wanneer wijde vol-

gende n vraagstukken, die elk eenvoudiger zijn, hebben opgelost.

De ladingen te bepalen, als de Stel, dat de oplossing geeft

gegeven potentialen zijn: de ladingen:

i, o, o o Pw Pi\ Pz\ P*i

o, i, o o pl2 Pii Pu P*2

O, O I p \n Pin Pin P ««•

Wij hebben dan blijkens het bovenstaande algemeen
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e
x —p n 0i +Pi2 CP2+ Pmo« J

e
2 =p u Cpi +p22 Cp2 +. .. .p 2ll (p K I

'' '

e
n
= pn\ 01 +PmO2 + • ■ • • P»* 0n l

Wij kunnen uit deze lineaire vergelijkingen ook de potentialen

uitgedrukt inde ladingen oplossen,

0i ~ 2i\ e
i + 9i% e

i +•• • • 4w e
« |

02 Ql\ e
i

+ e
2 +•• • • $2» e” (

_ __ _

0n Ini e
i + ?«2 e

2
. qnn

e
n ]

De coëfficiënten q hebben een dergelijke beteekenis als de p’s,

zoo zal b.v. qlk
den potentiaal voorstellen, dien de eerste geleider

krijgt als op alle geleiders een lading O bestaat behalve op den

£-den, die een lading I heeft.

Een belangrijke betrekking tusschen deze coëfficiënten volgt

uit de beschouwing van het arbeidsvermogen. Wij vinden voor

het geheele arbeidsvermogen in het veld

A=2ie 0 = |} qn
e* + q%2 e? + + ?«* e

n +

+ (Vl2 + <?2l) e
i

e2 + (?13 + ?Sl)*18 +• ' ’
e>‘- 1

e«\-

Volgens onze vroegere beschouwingen kost het overbrengen

eener lading dek van oneindigen afstand naar den Z’-den geleider

een arbeid 0k dek en deze is natuurlijk gelijk aan de vermeer-

c* A.

dering van het arbeidsvermogen in het veld -- dek. Wij vin-
& dek

den dus A

ö et

en door toepassing van bovenstaande formules

\{q ik + <lk\) e
i + i (?2* + fe) e

2 +■ ■ ■ qkk ek +•• • i (d»k + 9**) e,‘
~

qki *1 + qt-z e
2 + • • •

e«-

Daar dit moet gelden onafhankelijk van de ladingen e
x ,

e
2 ...

e
n ,

die de geleiders al hebben, volgt algemeen

qkh = <lhk ■

Dit is de mathematische uitdrukking vaneen mooie wed.er-

keerigheidseigenschap, namelijk:
Vatten wij uiteen willekeurig stelsel geleiders, omgeven door

willekeurige dielectrica, er twee in het oog, A en B, dan is de
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potentiaal, dien B krijgt, indien van alle geleiders slechts A ge-

laden wordt, gelijk aan den potentiaal, dien A krijgt als geen

ander dan alleen B geladen wordt en deze dezelfde lading krijgt

als voorheen A.

Indien wij uit de verg. (17) de grootheden <? weer oplossen,

worden de p's inde q s uitgedrukt; het is zeer gemakkelijk te

zien, dat dan uit bovenstaande formule volgt

pkh — Phk-

In woorden: de lading die een geleider B krijgt, als alle

geleiders met den grond verbonden worden behalve A, die

op een bepaalden potentiaal gehouden wordt, is gelijk aan de

lading die A krijgt als alle geleiders naar den grond worden

afgeleid behalve B en deze verbonden wordt met de electriciteits-

bron die eerst A op potentiaal hield.

§ ii. Lading op een isolator.

Er is nog éen zaak, die wij nog even moeten aanstippen, die

wij in onze beschouwingen tot nog toe geheel ter zijde gelaten

hebben en die toch tot de oudst bekende electrostatische ver-

schijnselen behoort, n.l. het voorkomen van ladingen op niet-

geleiders. Wij zullen hier niet trachten, ons een voorstelling te

vormen van het ontstaan van dergelijke ladingen. Wij zullen

evenwel aan een voorbeeld doen zien, hoe wij onze formules

moeten wijzigen, om met de aanwezigheid van zulke ladingen

rekening te houden. Daarbij kunnen wij ons weer geschikt bedienen

van het beeld, waarbij de electriciteit wordt voorgesteld door

een onsamendrukbare vloeistof. Wij denken ons aan het opper-

vlak van b.v. een glasplaat een positieve lading met oppervlakte-
dichtheid <7. Wanneer er geen andere ladingen in het veld zijn,

zal deze aanleiding geven tot een dielectrische verplaatsing zoo-

wel in het glas als inde lucht en wel in beide van het vlak

af gericht, waar zich de bedoelde lading bevindt. De op het be-

schouwde vlak aangebrachte electriciteit tracht namelijk naar

beide zijden een uitweg te vinden. Bestond er reeds een electrisch

veld, dan wordt de wijziging het eenvoudigst beschreven door

vooreerst op de dielectrische verplaatsing te letten.

Om de formule, die dit aangeeft te vinden, moeten wede

redeneering herzien, die bij afwezigheid der lading ons leert, dat
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aan het oppervlak der glasplaat de normale component der

dielectrische verplaatsing doorloopend is. We beschouwen dus

een cylindrische doos, waarvan grond- en bovenvlak evenwijdig
zijn aan het oppervlak der glasplaat en ter weerszijden van dat

vlak liggen, en waarvan de hoogte klein is in vergelijking met

de afmetingen van grond- en bovenvlak. Zij nu het deel dat

door dezen cylinder uit het oppervlak wordt gesneden dS, dan

is inden cylinder een hoeveelheid electriciteit <r d S op de een

of andere manier aangebracht. Wegens de eigenschap der on-

samendrukbaarheid moet dus door den verplaatsingsstroom summa

summarum een even groote hoeveelheid zijn afgevloeid. Dit leidt

tot de vergelijking

(D„)/ (D„)// = <7,

als wijde normaal n van de zijde II naar de zijde / trekken.
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Stationaire stroomen.

§ i. Inleidende beschouwingen.
Stationaire stroomen komen alleen voor in geleiders, immers

ineen dielectricum zouden zij aanleiding geven tot een oneindig

groote dielectrische verplaatsing. Om ineen geleider een statio-

nairen stroom te onderhouden is een stationaire drijfkracht

noodig. Hij kan dus niet het gevolg zijn van verandering in

het magnetisch veld. Was dit namelijk het geval, dan moest

djdt JB„ d o- , genomen overeen willekeurig oppervlak, dat

den stroomkring tot rand heeft, steeds dezelfde waarde hebben,

maar dan zou ƒB„ d<r op den duur oneindig groot worden,

hetgeen wij kunnen uitsluiten. Wij zullen dus de magnetische
inductie (en dus ook de magnetische kracht) als niet met den

tijd veranderlijk aannemen.

Er kunnen nu stroomen ontstaan als er, behalve de electrische

krachten waarvan tot nu toe gesproken werd, nog krachten van

anderen aard op de electriciteit werken. Wij zullen deze electro-

motorische krachten noemen en er het teeken E„ voor invoeren.

De vector K, stelt n.l. de kracht voor, die op de eenheid elec-

triciteit werkt.

In isotrope geleiders kunnen we nu stellen

C = - (E + E,).
9

De coëfficiënt p is de maat voor den soortelijken weerstand

van den geleider; - die voor het geleidingsvermogen
P

Intusschen kan het zijn, dat ook nu nog geen blijvende stroom

bestaat. Dit zal het geval zijn, als overal de electromotorische

kracht door de electrische kracht wordt opgeheven, E = E,..
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Daar voor elke gesloten lijn J E* ds O is, vereischt dit, dat

ook J[E es
ds =O. Deze laatste vergelijking brengt mede, dat in

een kring de electrornotorische kracht op één plaats die op andere

plaatsen tegenwerkt, en zoo is het begrijpelijk dat, wanneer aan

de voorwaarde voldaan is, de electrornotorische krachten de

electriciteit niet in kringen doen rondloopen. Wel kunnen zij een

opeenhooping van electrische ladingen ten gevolge hebben. Deze

gaat zoo ver, dat de uit de ladingen voortvloeiende electrische

kracht, die vaneen potentiaal 0 afhangt, gelijk en tegengesteld

aan E
e

is. De bereikte potentiaalverschillen worden dus bepaald

door de voorwaarde dat, voor een willekeurige richting h,

ö tp/d A = Eeh .
Hieruit volgt voor twee willekeurige punten Aen B

B

<Pb—Qa . f ds.
A

Zulke potentiaalverschillen ontstaan, als twee metalen elkander

aanraken. Men moet zich voorstellen, dat dan inde onmiddellijke

nabijheid van het aanrakingsvlak electrornotorische krachten werk-

zaam zijn op zulk een wijze, dat voor elke gesloten lijnde lijn-

integraal van E, nul is, maar dat zij voor elke lijn die een punt

A van het eene met een punt B van het andere metaal verbindt,

een bepaalde, alleen van de eigenschappen der metalen afhan-

kelijke waarde heeft, waardoor dan het potentiaalverschil tusschen

A en B bepaald wordt.

Door thermodynamische beschouwingen kan men nu afleiden,

en het wordt door de waarnemingen bevestigd, dat men, zoolang

de temperatuur overal even hoog is, hetzelfde potentiaalverschil zal

vinden als men dezelfde metalen neemt, die eerst gebruikt werden

en daar tusschen een of meer andere metalen plaatst. Hieruit volgt

dan weer, dat ineen reeks metalen, waarbij de uiterste gelijk zijn,

geen potentiaalverschil tusschen de uiteinden optreedt. Dit laatste

wordt anders, wanneer inde reeks een electrolyt voorkomt en

hierop berust dan ook de werking vaneen galvanisch element.

De boven beschouwde evenwichtstoestanden, zonder stroom,

zijn slechts mogelijk, als voor elke gesloten lijn fEes
ds o is.

Zoodra die integraal van nul verschillende waarden heeft, moet

noodzakelijk een rondloopen van electriciteit plaats hebben. Is

b.v. een metaalplaat met een electrolyt in aanraking, dan zijn er

wegens de onvermijdelijke inhomogeniteiten altijd wel kleine ge-
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sloten lijnen te trekken, die het grensvlak in twee punten P en Q

snijden, zoodat in P en Q de electriciteit in ongelijke mate van

den eenen geleider naar den anderen wordt gedreven. Langs

zulk een lijn zal de bedoelde integraal een van nul verschillende

waarde hebben. Dit verklaart de kleine kringstroomen, die steeds

optreden aan de platen vaneen galvanisch element.

§ 2. Wet van Ohm.

Denken wij ons nu een draadvormigen geleider, waarin een

electromotorische kracht werkt, en denken wij ons vooreerst den

stroomkring niet gesloten, echter met hetzelfde metaal aan de

twee einden. Was nu op zeker tijdstip overal de potentiaal langs
den draad constant, dan zou E overal nul en dus E+ K

e
niet

overal nul zijn, er zal dus een stroom ontstaan. Deze brengt een

potentiaalverschil teweeg, dat aangroeit, totdat het evenwicht

maakt met de electromotorische kracht, waarna de stroom op-

houdt. Nu is overal inde homogene deelen van den geleiddraad
de potentiaal constant, maar aan de contactplaatsen, waar electro-

motorische krachten optreden, hebben we weer voor een wille-

keurig lijntje, dat twee punten Aen £ ter weerszijden van de

contactplaats verbindt,
B

Cp B CpA = S S (O
A

Daar men de punten A en B zeer dicht bij elkaar kan denken,

spreekt men hier gewoonlijk vaneen potentiaalsprong. Men kan

dan zeggen: het potentiaalverschil tusschen de uiteinden der

draden is gelijk aan de som der potentiaalsprongen aan de con-

tactplaatsen. Deze som der potentiaalsprongen is gelijk aan JE„ d s

genomen langs den geheelen draad en deze integraal noemt men

gewoonlijk de totale electromotorische kracht inde keten.

Wij denken ons nu de keten gesloten.
Er zal een stroom ontstaan en wij zullen in elk punt van den

draad hebben, als j de richting langs den draad aanwijst

Cj “ (Et + E«).
P

Noemen we een willekeurige doorsnede u, dan is de stroom-

sterkte i, dat wil zeggen de hoeveelheid electriciteit die per

tijdseenheid door zoo’n doorsnede gaat, gelijk aan C
s

u en deze
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grootheid is wegens de onsamendrukbaarheid der electriciteit

(de solenoidale verdeeling van C) overal langs den draad con-

stant. Bovenstaande vergelijking geeft dus

= E, + E„ ( 2)
CC

en hieruit kunnen we E? elimineeren door langs den draad ie

integreeren. Immers de lijnintegraal der electrische kracht langs

iedere gesloten lijn is nul. Wij vinden dus

i f ~ds = )E„ds (3)

Deze vergelijking drukt de wet van Ohm uit. In overeenstem-

ming met het bovenstaande noemen wede integraal in het

tweede lid de totale electromotorische kracht inde keten en

wij zullen die voorstellen door F. De integraal ih het eerste lid

wordt de weerstand genoemd, deze hangt alleen van de eigen-

schappen en afmetingen der geleiders af, wij zullen hem vooi-

stellen door r. Onze formule wordt dus :

F ir (4)

Onder de electromotorische kracht ineen deel van de keten,

b.v. tusschen de punten Aen B, verstaan wij E„ ds en wij

zullen die door Fab voorstellen. Evenzoo spreken wij van den

weerstand in het stuk A B
B

rab \ ds.
J «

A

Wij vinden dan uit de verg. (2) door integratie tusschen de

punten A en B ook
B

i Tab =ƒ Ei + Fab >

A

waaruit
, .

Fab irAB <Pa v5)

Voor het geval, dat geen stroom bestaat, vinden we hieruit

de formule (i) terug. Verder leiden wij uit (5) gemakkelijk het

bekende feit af, dat bij een galvanisch element het potentiaal-

verschil tusschen de polen geringer wordt indien door het aan-

brengen vaneen sluitdraad de stroom i van nul tot de een of

andere waarde stijgt. Voor een gedeelte van den draad, waarin
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geen electromotorische krachten werken, gaat bovenstaande for-

mule over in

i r AB = <Pa Qj> (6)
Deze potentiaalverschillen hebben een belangrijke physische

beteekenis. Wij kunnen namelijk zeggen, dat zij zorgen, dat

overal inde keten de electriciteitsbeweging ontstaat. Immers

de electromotorische krachten werken slechts in enkele punten,
de contactplaatsen. Daar drijven ze de electriciteit van den eenen

geleider naar den anderen, waardoor de reeds besproken poten-

tiaalsprongen ontstaan. Deze geven weer aanleiding tot het poten-

tiaalverval, dus tot de electrische kracht inde verbindingsdraden,
en zoo ontstaat de electrische stroom, die de neiging heeft die

potentiaalverschillen te vereffenen. Aan de contactplaats loopt

daarentegen de stroom van plaatsen van lageren naar die van

hoogeren potentiaal, dit komt natuurlijk door de electromotorische

krachten. Dat deze niet in die enkele punten een zeer krachtige

electriciteitsbeweging teweegbrengen, maar het geheele verschijn-
sel geleidelijk verloopt, komt ook weer daardoor, dat de electro-

motorische krachten op een klein gedeelte na door de electrische

kracht, die uit de potentiaalverschillen voortkomt, worden op-

geheven.
Wij kunnen ons een beeld vormen van den electrischen stroom,

door ons een onsamendrukbare vloeistof ineen gesloten buis

met elastischen wand te denken, waarin op een bepaald punt

door de een of andere oorzaak, die met de electromotorische

kracht overeenkomt, een beweging in bepaalden zin wordt teweeg-

gebracht. Dicht bij dat punt inde richting der beweging zal de

vloeistof dan den wand der buis naar buiten dringen, er ont-

staat een uitpuiling, dit komt overeen met de lading van den

draad, die wij in het volgende nader zullen beschouwen. Aan

den anderen kant van het beschouwde punt zal integendeel een

indeuking ontstaan. De elastische krachten inden wand, die zich

tegen die uitpuiling of indeuking verzetten, komen overeen met

de dielectrische veerkracht in het medium. Deze elastische krach-

ten brengen inde verschillende punten der buis eendruk teweeg

en het verschil tusschen de drukkingen op verschillende punten
der buis, levert de kracht, die de vloeistof daarin voortdrijft;
het komt overeen met de potentiaalverschillen bij onze electri-
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sche stroomketen, wier ontstaan ook aan de dielectrische veer-

kracht kan worden toegeschreven.

§ 3. Electrisch veld rondom den stroomgeleider.

Wanneer nu de electromotorische krachten en de weerstand

inde keten overal gegeven zijn, kunnen we met behulp van

het vorige vooreerst afleiden, hoe groot de stroomsterkte is, als

de stroom stationair geworden is en vervolgens het potentiaal-
verschil tusschen elk willekeurig paar punten bepalen. Maarde

potentiaal zelf ineen bepaald punt is onbepaald. Dat is ook

begrijpelijk, want we kunnen zonder iets aan de electromotorische

krachten, den weerstand of den stroomloop te wijzigen, het ge-

heele systeem een zekere lading geven, waardoor ook de poten-

tiaal in ieder punt met een bepaald bedrag verandert. Is echter

gegeven, dat de lading van het geheele systeem nul is, dan

kunnen we op de volgende wijze in ieder punt den potentiaal

bepalen. Schrijven we <p l
voor den potentiaal vaneen willekeurig

gekozen punt Q, dan kunnen weden potentiaal van ieder punt

van den geleiddraad in uitdrukken. Vervolgens kunnen we,

behoudens wiskundige moeilijkheden, den potentiaal in elk punt

van het omringende veld bepalen met behulp van de beschou-

wingen van het vorige hoofdstuk; we moeten daarbij alleen op-

letten, dat nu onze stroomketen een geleider is, waar niet overal

de potentiaal aan het oppervlak gelijk is, hij is echter wel in

elk punt van dat oppervlak gegeven en dat is volgens het op

blz. 31 en 32 behandelde voldoende. Dan kunnen we ook overal

de electrische kracht en dus de dielectrische verplaatsing op-

schrijven en daaruit volgt dan weer een uitdrukking voor de

lading en door die gelijk aan nul te stellen vinden we een ver-

gelijking, die cp, bepaalt.

Op de volgende wijze kunnen wij cJD, uitdrukken in twee groot-

heden, die een eenvoudige physische beteekenis hebben. Stellen

wij ons vooreerst een proef voor, waarbij aan de geheele keten

niets verandert, behalve dat het punt Q met den grond wordt

verbonden, zoodat zijn potentiaal O blijft. De toestand, die nu

ontstaat, is geheel bepaald en de geleiddraad krijgt een zekei.e

lading e, die wij ook zouden kunnen berekenen volgens het

vorige. Inde tweede plaats denken wij ons een proef, waarbij



STATIONAIRE STROOMEN.126

de electromotorische krachten niet werken, maar overigens het

geheele stelsel onveranderd blijft, het is dus geïsoleerd en wij

denken het nu geladen tot een potentiaal I. De lading, die het

nu krijgt (zijn capaciteit), noemen we C. Bij een potentiaal Cp ,

zal dus de lading zijn Ccp r
De werkelijk bestaande toestand

kan nu verkregen worden door superpositie van dien, waarbij

een stroom rondloopt en waarbij Q naar de aarde is afgeleid en

dien zonder stroom, waarbij de potentiaal O, is. Immers in het

eerste geval zijn reeds alle potentiaalverschillen zooals inden

werkelijk bestaanden toestand en de potentiaal van Q is nul,

door superpositie van den tweeden toestand worden alle poten-

tialen met (p l verhoogd. De lading inden werkelijk bestaanden

toestand is e, + C £p,, wij hebben dus

6| +C Qi °>

waaruit
e l

*,=-f
Al is de totale lading nul, toch kan in bijzondere gevallen de

dichtheid dier lading inde verschillende punten van den ge-

leider wel betrekkelijk groot zijn, bijvoorbeeld bij de transatlan-

tische kabels, waar ze door condensatorwerking verhoogd wordt.

(Men kan namelijk den geleider en het zeewater als binnen- en

buitenbekleedsel vaneen cylindrischen condensator beschouwen.

De overeenkomst met het electrostatisch geval wordt nog ver-

hoogd door de omstandigheid, dat de potentiaal langs den draad

slechts langzaam verandert).
Er is een belangrijk verschil tusschen het veld rondom een

draad, waarin een stationaire stroom loopt en een gewoon elec-

trostatisch veld. In het eerste staan namelijk de electrische kracht-

lijnen niet loodrecht op het oppervlak van den conductor
,

want dit

is nu geen aequipotentiaalvlak. Uit dezelfde omstandigheid volgt

ook, dat nu krachtlijnen kunnen loopen van het eene punt van

den geleider naar het andere, wat inde electrostatica nooit

voorkomt. Wij kunnen zelfs wel een geval bedenken, waarbij

de krachtlijnen, die vaneen deel van den conductor uitgaan,

uitsluitend naar andere deelen van dienzelfden conductor kunnen

loopen, n.l. bij een klos waarin verschillende lagen draadwindin-

gen over elkaar zijn aangebracht. Nu moeten wel de kracht-
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lijnen, die van de binnenste windingen uitgaan naar andere

deelen van den draad loopen en wel hoofdzakelijk naar de

daaropvolgende laag windingen. Ook hier zullen dus groote ladin-

gen kunnen ontstaan, daar de verschillende lagen als conden-

satorplaten werken.

§ 4. Wetten van KirchhofF.

Wij beschouwen nu een willekeurig net van draadvormige
geleiders, in sommige waarvan electromotorische krachten bestaan

en stellen ons de vraag, de stroomverdeeling over de verschil-

lende draden te vinden. Deze wordt bepaald door de wetten

van KIRCHHOFF, die nu gemakkelijk uit onze algemeene for-

mules volgen. De eerste uit de onsamendrukbaarheid der elec-

triciteit, zij zegt dat in elk vertakkingspunt evenveel electriciteit

toe- als afstroomt, of in formule uitgedrukt, als we in elk der

takken de naar het beschouwde punt toe gerichte stroomsterkte

i noemen 2 i = o. De tweede wet van KIRCHHOFF vinden we

door de stelling, dat de lijnintegraal der electrische kracht over

een gesloten lijn nul is, toe te passen op een willekeurigen kring
door geleiddraden gevormd, waarbij een bepaalde richting van

rondgang als de positieve wordt gekozen. Wij vinden dan uit

ds—Ej d s -f- K
es

ds
f
Ids I E

es
ds.

vJ a J

Thans is inde eerste integraal i niet overal

constant, maar wel in elk der stukken tus-

schen twee vertakkingspunten. Noemen

wij voor elk dezer stukken fß
es ds=f

de electromotorische kracht in dat stuk,
dan kunnen wij deze betrekking dus

schrijven inden vorm 2 i r = 2/.
Als voorbeeld van toepassing zullen

wede stroomverdeeling bepalen bij de

brug van WheaïstONE, die in fig. 14
schematisch is voorgesteld. Twee punten
A en B zijn verbonden met de polen van

een stroomgever. Tusschen die punten

loopen verder twee draden, en daarvan zijn twee willekeurige

Fig. 14.
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punten C en D dooreen derden draad verbonden. Als onbe-

kenden hebben wij nu de stroomsterkten inde 6 verbindingswegen.

De eerste wet van KIRCHHOFF geeft tusschen deze onbekenden drie

betrekkingen, is n.l. aan deze wet voor drie der punten voldaan,

dan volgt daaruit, dat ze ook in het vierde punt uitkomt. Wij

kunnen dus ook direct de stroomsterkten in drie onbekenden

uitdrukken. Is de stroomsterkte in B E A voorgesteld door i,

dan kunnen we voor die in ACen A D schrijven j 1
en i ] x

en voor die in B C en BD j2
en — i — j2 .

De voorwaarde in

het punt C en evenzoo die in D geeft dan voor de stroomsterkte

in CD j\ +j2 . Zijn nu de weerstanden in BE A, AC,BC, A D,

BD en CD achtereenvolgens r, r
x , r.,, r

3 ,
r

4,
r

5
en de electro-

motorische kracht van het element f, dan geeft de tweede wet

van KIRCHHOFF,

toegepast op ACD . . .jx + [j x +7a) ;'s ( 2 7i) r
3 —°>

„ „
BCD

. . . ./a r, + (ƒ, +>2 ) r5 +(* +/2 ) r4 =o,

„ *
BEAC

. . ■

i r +j\ r
x j2

r
2 =/.

Uit deze drie lineaire vergelijkingen kunnen nu onze drie on-

bekenden direct worden opgelost.
In plaats van de tweede wet van KIRCHHOFF, kan men bij de

behandeling vaneen dergelijk vraagstuk ook steeds de formule (5)

gebruiken, toegepast op de verbindingsdraden van elk paar ver-

takkingspunten. De laatste manier heeft voor, dat wij ons nu

gemakkelijk kunnen overtuigen, dat wij juist voldoende verge-

lijkingen vinden, om onze onbekenden op te lossen. Stel dat er

n vertakkingspunten zijn en dat er van elk punt 3 draden uit-

gaan, dan zijn er in het geheel 3 nj 2 draden. Als onbekenden

hebben wij nu de 3 nj2 stroomsterkten en de n potentialen in

de vertakkingspunten. Van de laatste kunnen we er echter éen

willekeurig nemen, daar zooals we weten alleen de potentiaal-
verschillen bepaald zijn. Er zijn dan nog 3 nj2 +ll 1 onbe-

kenden. Nu levert formule (5) voor eiken tak éen vergelijking,
dat zijn dus 3 nj2 onderling onafhankelijke vergelijkingen en de

eerste wet van KIRCHHOFF geeft wel is waar een vergelijking

voor elk vertakkingspunt, doch indien in 11 1 der vertakkings-

punten voldaan is aan de voorwaarde, dat evenveel electriciteit

toe- als afstroomt, dan is in het laatste punt aan die voorwaaide

vanzelf voldaan. Hierdoor vinden we dus in het geheel 3 nj2 -\-n 1
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onafhankelijke vergelijkingen, dat is juist zooveel als er onbe-

kenden zijn.
Ineen dergelijk net van geleiddraden bestaat een reciprociteits-

stelling, die herinnert aan de stellingen, die wij inde electro-

statica bij een willekeurig stelsel geleiders gevonden hebben.

Bevindt zich slechts ineen der draden een stroomgever, dan is

de stroomsterkte, die ineen bepaalden anderen draad ontstaat,

gelijk aan de stroomsterkte, die wij inden eersten draad ver-

krijgen, wanneer we zonder iets aan de weerstanden te veran-

deren, denzelfden stroomgever overbrengen inden tweeden.

Onderscheiden wede uiteinden van den eersten draad door

de indices i en 2, noemen we in overeenstemming daarmee de

stroomsterkte in dien draad bij den eersten toestand z
l2

en den

weerstand rI2 ,
onderscheiden wij verder de uiteinden van den

tweeden draad met de indices 3 en 4 enz., dan hebben wij
voor den eersten draad r

l2
z
|2 =f+ — <P 2 >

voor den tweeden draad r
3i

i
3i Cp3 Cpit

en voor alle andere draden rk iiki— Cp /{
— <pit

en dan nog in elk der vertakkingspunten
2 iki O.
1

Wij stellen ons voor i
3 4

te bepalen.
Wij zullen nu inden tweeden toestand de stroomsterkten en

potentialen met accenten aanwijzen, dan geldt
inden eersten draad r

\ 2 hi~ sp
2

/

»

inden tweeden draad r
3i

z34

'

=f+ <p3

'

<J>
4
',

in alle andere draden rki ikl = Cp/
en in elk der vertakkingspunten

“k; = o

1

en uit dit stel vergelijkingen willen wij i
l2 berekenen, waarbij

zal moeten blijken i
3i

= ? ]2
'.

Wij vermenigvuldigen de vergelijkingen der eerste groep van

het eerste stelsel achtereenvolgens met 2j 2', 234 ', i
kl en tellen ze

op, evenzoo die van het tweede stelsel na vermenigvuldiging
met /j, 2

34 ,
iki . Er ontstaan nu twee vergelijkingen met hetzelfde

eerste lid, de tweede leden moeten dus ook gelijk zijn. Dit geeft
ƒ 2, 2 +2 (<p& <3b) iki =f z

34 + 2 (tpk Qi) i/,i.

Wij moeten hierbij opmerken, dat bij de formules, die wij eerst

Lorentz Lessen VIII. g
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opstelden, in eiken tak een bepaalde richting als de positieve
was gekozen, b.v. van 1 naar 2, van 3 naar 4, van k naar /. Bij
aandachtige beschouwing van dein de eindvergelijking voor-

komende sommen zal nu blijken, dat de potentiaal van elk ver-

takkingspunt vermenigvuldigd wordt met + elke hoeveelheid

electriciteit, die er per tijdseenheid van wegvloeit en met elke

hoeveelheid, die er naartoe stroomt. Op deze wijze blijkt, dat

beide sommen geheel wegvallen. Daarna kunnen wij beide leden

door f deelen, waardoor we het verlangde resultaat verkrijgen.

§ 5. Warmteontwikkeling door den electrischen stroom.

Wij beschouwen nu nog eens weer een geleiddraad tusschen

twee punten A en B, die op de een of andere manier op een

constant potentiaalverschil <pA cpjs worden gehouden. In dien

draad bestaat dan een stationaire stroom

<Pa Qb
1 =

,

rAB

ineen willekeurig tijdsverloop r wordt dus een hoeveelheid elec-

triciteit i r van A naar B gevoerd. Om te zorgen, dat daarbij
het potentiaalverschil constant blijft, is het noodig, dezelfde hoe-

veelheid van B naar A terug te brengen, dit kost een arbeid

i t Cps), die natuurlijk geleverd wordt door de krachten,
die het potentiaalverschil constant houden, b.v. in het geval van

een gesloten stroomketen de electromotorische krachten. Een

daaraan gelijke hoeveelheid arbeidsvermogen wordt nu terugge-
vonden door de warmteontwikkeling inden draad A B. Wij vin-

den dus daarvoor per tijdseenheid
WAB = i (<pA (pjj) =2

2
rAB (7)

Deze formule drukt de wet van JOULE uit. Voor het geval van

een onvertakte keten, waarin een electromotorische kracht F

werkt, kunnen we met behulp der wet van Ohm de uitdrukking
voor dein de geheele keten per tijdseenheid ontwikkelde warmte

ook brengen inden vorm

W F i (8)
Dit is ook de uitdrukking voor den arbeid, dien de electromoto-

rische kracht per tijdseenheid verricht.

Wij zullen nu ook de warmteontwikkeling nagaan in enkele

gevallen, waarbij de stroom niet constant is. Wij zullen daarbij
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echter afzien van verschijnselen als de zelfinductie bij het ont-

staan van den stroom, die in het volgende hoofdstuk besproken

worden. Dat komt, nauwkeuriger uitgedrukt, daarop neer, dat wij

geen rekening houden met den invloed van de veranderingen
in het magnetische veld rondom den draad, zoodat de lijn-

integraal der electrische kracht over elke gesloten lijn nul blijft.

Beschouwen wij inde eerste plaats den ontladingsstroom van

een condensator. Noemen wijde potentialen der platen vóór

het aanbrengen van den verbindingsdraad <p
al

en de ladin-

gen e„ en e„, zoodat het geheele arbeidsvermogen bedraagt

| e<) cpri ). Wordt nu de verbindingsdraad aangebracht, dan

ontstaat in dien draad een stroom, waardoor de condensator

wordt ontladen en het arbeidsvermogen uit het veld verdwijnt,

terwijl inden draad een aequivalente hoeveelheid warmte wordt

ontwikkeld. Gedurende het bestaan van den stroom vermindert

geleidelijk de lading der platen, dus ook hun potentiaalverschil.
Noemen we op een willekeurig tijdstip de lading e, de poten-

tialen cp, en <p2
en de stroomsterkte i (positief gerekend van het

eerste naar het tweede bekleedsel) dan hebben we, als r de

weerstand inden draad is

i r = Q,
of, wanneer wede capaciteit C van den condensator invoeren

e

C'

waaruit blijkt, dat ook i geleidelijk afneemt. Verder is idt het

bedrag, waarmee de lading e gedurende den tijd d t vermindert, dus

d e

i== ~d~t
'

waardoor bovenstaande vergelijking overgaat in

de e
~ r Tt

==

C’

waarult
log e = + constante.

s
r C

De constante bepalen we, door als nulpunt van den tijd te

kiezen het oogenblik, waarop de ontlading begon, waarop dus

e= e
c

was, dan komt er

e=e„ e
rC



STATIONAIRE STROOMEN.132

t

-o y~c
i = —7=.

e rC
.

r C

en

Volgens deze formules duurt het oneindig lang, voordat e en i

nul geworden zijn, m. a. w. de condensator geheel ontladen is,

in strijd met de proeven, die leeren, dat het verschijnsel veelal

reeds na korten tijd is afgeloopen. De verklaring is, dat zoodra

t eenige malen grooter dan r C is, de formules reeds zóo kleine

waarden opleveren voor e en i, dat die practisch als nul beschouwd

kunnen worden. Een dergelijk asymptotisch tot nul naderen,

waarbij practisch reeds spoedig onmerkbaar kleine waarden be-

reikt worden, komt bij physische beschouwingen vaak voor.

Het arbeidsvermogen van den condensator ineen willekeurig
stadium der ontlading is

+ 'W’ l -4>
.>“•57"

dus de vermindering daarvan gedurende den tijd dt, die natuurlijk

gelijk is aan dein dien tijd inden draad ontwikkelde warmte,

... . ede, e
2

, JWdt -= dt= -\ -pz, dt=z2 r d t
,

C d t r 6 2

zoodat ook voor dit geval de formule van JOULE opgaat. Wij
kunnen voorts verifieeren, dat onze formule voor de totale ont-

wikkelde warmte een even groot bedrag oplevert als de totale

energie van den condensator eerst bedroeg. Daartoe hebben wij
n.l. maar tusschen o en 00 te integreeren. Dit geeft

00 o

Wij beschouwen nu nog eens het geval van twee conden

satoren welker bekleedselen twee aan twee

met elkaar zijn verbonden, zooals in fig. 15

schematisch is voorgesteld en waarvan bij
het begin der proef de eene geladen en

de andere ongeladen is. Laat A en B de

platen van den geladen condensator zijn,
aanvankelijk met de ladingen +eo

en e„,

Cx zij zijn capaciteit, verder C en D de

platen van den aanvankelijk ongeladen condensator en C
2

de

capaciteit van dezen condensator. Er ontstaat nu inde verbin-

Fig. 15.
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dingsdraden een stroom inde richting der pijltjes, die, als we

afzien van de electriciteitsbeweging in het dielectricum buiten

de condensatoren, op een willekeurig tijdstip overal gelijke sterkte

i heeft. Zij nu verder r de gezamenlijke weerstand der verbin-

dingsdraden A D en C B en noemen we op een willekeurig tijd-

stip de lading van den eersten condensator e!, die van den

tweeden e2 (nl. van de bekleedselen A en D), dan geeft verg.

(6) van blz. 124
e

i r = CpA Qd + <Pc <Pb -£•

Verder stelt idt de hoeveelheid electriciteit voor, die inden

tijd dt dooreen willekeurige doorsnede van den draad stroomt,

dus ook het bedrag waarmede in dien tijd de lading e, vermin-

derd en e., vermeerderd wordt. Dus

de
x

de
2

Idt d t

Uit deze drie vergelijkingen kunnen wijden geheelen loop

van het verschijnsel afleiden. Vooreerst vinden we door elimi-

natie van e, en e
2

di , / 1 , 1\ .
r Ti + {c; +

dus
i=Ae~

C-&‘.
Om de integratieconstante A te bepalen, kiezen we weer het

beginpunt van den tijd bij het begin der proef, waarbij

e., =o, e, =e
0

en dus i = is. Dit geeft
r O,

e Q +
±

i —v=r e C\ C2 r

rC\
De stroomsterkte nadert, evenals bij het vorige vraagstuk, asymp-

totisch tot nul. Wij vinden verder

e C Q+ c2 j.

e, =„
0
" e C\Cïr

t -\-B,
(s i 1

waarin B bepaald is door de voorwaarde ej = e„ voor t O, dus

r ci + c2
f C.

■=■='• cn-w +e*cT+r!

-
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Daar +e2= e
0 blijft, hebben we ook

C
2 _ t C

2
e’=-e*c7ïc:/

c‘«r + e-c^c
%

’
De geheele energie der twee condensatoren is

e
2

e
1 1 c,2

2CI 2c.
en dus de vermindering daarvan inden tijd dt, dat is dein

dien tijd ontwikkelde warmte,

— =

\ C
l

dt C
2

dt / \6
1

6
2
/

ook weer in overeenstemming met de wet van JOULE.
Wij zullen nu ook nog de lading der condensatoren inden

eindtoestand berekenen, daartoe moeten wij in onze formules

l— co substitueeren, waardoor er komt

c
x

c
2

6l &0
c

x +c
2

e2 e
‘ c

x +c2

zooals te verwachten was, deze formules leeren namelijk, dat de

geheele lading e„ blijft en dat deze zich over de twee conden-

satoren verdeelt inde verhouding van hun capaciteiten. Gemak-

kelijk kunnen we ook verifieeren, dat ten slotte de energie der

beide condensatoren een bedrag gelijk aan de totale ontwik-

kelde warmte minder is dan de aanvankelijke energie van den

eenen condensator.

Eindelijk zullen we nog het geval beschouwen, dat een con-

densator met capaciteit C geladen wordt dooreen stroomgever,

waarvan de electromotorische kracht F is. Noemen weden weer-

stand inde verbindingsdraden r, de stroomsterkte op een wille-

keurig tijdstip i en de lading van den condensator op dat tijdstip
e, dan geeft verg. (5) van blz. 123

*r—F+
c

= °’

verder is weer
.

de

d t

Eliminatie van e geeft nu

d i i

dt r C

t

Dus i— Ae i' c
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en daar voor t = o, e = o en dus i=— is
r

. F _±
i— e rC,

r

waaruit L
e=— F C e

rC +FC,

waarbij weer de integratieconstante bepaald is door de voor-

waarde e = o voor t = o.

De stroomgever levert inden tijd dt een arbeid Fidt, daar-

door wordt het arbeidsvermogen van den condensator vermeer-

, ,

ede
, , ,derd met et overige komt als warmte m den keten

te voorschijn. Dit bedraagt

Wd t = i dt= i d t — —idtFe
rC —ïl rdt

,

weer in overeenstemming met de wet van JOULE.
Wij vinden voor de lading van den condensator inden eind-

toestand, door te nemen t = oo

e„ = FC,
zooals ook te verwachten was, want als er evenwicht is, maakt

de electromotorische kracht F evenwicht met het potentiaalver-
schil tusschen de platen e^/C.

De geheele energie, die daarbij door den stroomgever is ge-
leverd, bedraagt

Fidt ƒ* e
rC dt =F2 C,

*

O *0

daarvan is als warmte te voorschijn gekomen
00 00 00

2 t

J Wdt=r ƒ I e

~

v
~

c dt=\Fi C,
O *0 O

dat is dus juist de helft, de andere helft vinden wij natuurlijk
terug inde energie, die inden condensator is opgehoopt. Inder-

daad bedraagt die

iea F=iF*C.

§ 6. Nadere beschouwing van het arbeidsvermogen.
Ineen gesloten keten is de gedurende zekeren tijd ontwik-

kelde warmte aequivalent met den arbeid, die in dien tijd door
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de electromotorische krachten wordt verricht. De aard dezer krach-

ten kan zeer verschillend zijn, anders gezegd : het arbeidsvermogen,
dat tijdens den stroom verloren gaat aan de contactplaatsen, waar

de electromotorische krachten zetelen, kan van verschillenden

oorsprong zijn. Zoo zal ineen galvanisch element, zoodra het een

stroom geeft, chemisch arbeidsvermogen als zoodanig verdwijnen.

Bij een thermoelement wordt het arbeidsvermogen van de ver-

hitte contactplaats inden vorm van warmte opgenomen; aan

de contactplaats van lagere temperatuur daarentegen wordt weer

warmte afgestaan, het verschil tusschen de opgenomen en d-e

afgestane warmte moet nu aequivalent zijn met dein de keten

ontwikkelde warmte. Dat aan de contactplaats met de hoogste

temperatuur werkelijk warmte verbruikt wordt en dat deze dus

afkoelt, als die warmte niet van buiten af kan worden toege-

voerd meer afkoelt dan in denzelfden tijd door de warmte-

geleiding alleen zou gebeuren en dat het omgekeerde optreedt
aan de contactplaats met de laagste temperatuur, is door PELTIER

ontdekt. Hierbij hebben we dus aan de contactplaatsen, behalve

met de warmteontwikkeling volgens de wet van JOULE met het

PELTIER-effect te doen. lets dergelijks is door THOMSON ook

ontdekt bij een draad, die uiteen enkel metaal bestaat, als de

eene plaats een hoogere temperatuur heeft dan de andere.

Bij de ontlading vaneen condensator wordt het electrisch

arbeidsvermogen, dat in het veld tusschen de platen was opge-

hoopt, omgezet inde warmte, die inden verbindingsdraad wordt

ontwikkeld. Gebruiken we een electriseermachine als stroomgever,

dan is de door den stroom ontwikkelde warmte afkomstig van

den aan het bewegen der machine besteden arbeid.

In al deze gevallen is, indien we met een bepaalde electro-

motorische kracht te doen hebben, de per tijdseenheid geleverde
arbeid evenredig met de stroomsterkte. Zoo verricht b.v. de

electromotorische kracht vaneen galva-
nisch element in het geheel geen arbeid

als er geen stroom door loopt; inderdaad

hebben er dan ook geen chemische om-

zettingen plaats, gaat er dus ook geen

chemisch arbeidsvermogen verloren. Loopt
er door het element een stroom inde richting tegengesteld aan

Fig. 16.
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die der electromotorische kracht (wat natuurlijk alleen mogelijk
is als er nog andere electromotorische krachten inde keten zijn),
dan verricht de electromotorische kracht een negatieven arbeid,
d. w. z. het scheikundig arbeidsvermogen in het element neemt

toe. Het gemakkelijkst kunnen wij deze verschijnselen overzien

bij een zoogenaamd omkeerbaar element, zooals web. v. ver-

krijgen door ineen element van Daniell het verdunde zwavel-

zuur door verdund zinksulphaat te vervangen. Bovenstaand figuurtje
stelt schematisch zoo’n element voor. Wordt het doorloopen door

den stroom, dien het zelf levert of een stroom in dezelfde rich-

ting, dus van het zink naar het koper, dan hebben de bekende

ionen-verschuivingen plaats; daarbij verbinden zich zinkatomen

met S 0
4
-ionen en gaan in oplossing, terwijl vrij Cu ontstaat, dat

op de koperplaat gepraecipiteerd wordt. De chemische omzettingen
komen dus, alles bijeen gerekend, hierop neer, dat er meer zink-

sulphaat ontstaat, terwijl de zinkplaat afneemt, en dat het koper
toeneemt, ten koste van het kopersulphaat. Daarbij wordt het

chemisch arbeidsvermogen geringer. Laten we door het element

een stroom in tegengestelden zin loopen dan hebben alle chemische

werkingen in omgekeerden zin plaats en het is duidelijk dat daarbij
in het element chemisch arbeidsvermogen wordt opgehoopt.

Evenzoo wordt ineen thermo-element geen warmte ontwik-

keld noch opgenomen als er geen stroom doorgaat en keeren de

PELTIER-efïfecten om, indien het element wordt doorloopen door

een stroom tegengesteld aan dien welken het zelf geeft. In dat

geval komt dus warmte vrij aan de contactplaats met de hoogste
temperatuur en wordt warmte opgenomen (in geringere hoeveel-

heid) aan de contactplaats met de laagste temperatuur. lets der-

gelijks geldt voor het THOMSON-effect.

Denken wij ons nog eens een onvertakte keten, waarin een

stroomgever met electromotorische kracht F is opgenomen. Wij
kunnen verschillende gevallen aanwijzen, waarbij de betrekking
F=ir niet uitkomt. Denken wij ons eerst eens dat F~>ir.
Om de oorzaak van deze ongelijkheid te vinden, doen wij het

best nog eens op het arbeidsvermogen te letten. Vermenigvul-

digen wij daartoe beide leden der gegeven ongelijkheid met id t,

dan komt er Fi d il rd t, hetgeen uitdrukt dat gedurende
den tijd d t door den stroomgever meerarbeid wordt verricht
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dan inden vorm van warmte volgens de wet van JOULE vrij-
komt. Dit zal b.v. het geval zijn, als inde keten een water-

ontledingstoestel is opgenomen, wij vinden dan het overige deel

dezer energie terug inden vorm van chemische energie, die de

gescheiden deelen van het water, de waterstof en de zuurstof

ten opzichte van elkaar hebben.

lets dergelijks doet zich voor, als inde keten een conden-

sator is opgenomen, die door den stroomgever geladen wordt.

Uit de formules van blz. 134 blijkt direct dat ook nu ir en

dus Fi~>i2
r. Het gedeelte van den arbeid door de electromo-

torische krachten verricht, dat niet wordt opgenomen door de

warmteontwikkeling inden draad, vinden wij nu terug inde ver-

meerdering der electrische energie van het veld tusschen de

condensatorplaten.
Bij een gewonen stroomkring, waarin een electromotorische

kracht F werkt, duurt het, ten gevolge der zelfinductie, een

zekeren tijd, voordat de stroom na het sluiten van den draad tot

zijn definitieve waarde is aangegroeid. Onmiddellijk na het sluiten

van den draad is dus dus z'2 r<F i. Het verschil tus-

schen den arbeid der electromotorische kracht en de warmte-

ontwikkeling door den stroom vinden we hier terug in het arbeids-

vermogen, dat in het magnetische veld wordt opgehoopt en dat

later besproken zal worden.

Een ander voorbeeld is het volgende. Wanneer een stroom

dooreen draadklos gaat en zich in het verlengde van de as

van dien klos een magneet bevindt, dan ondervindt deze laatste

een aantrekkende of afstootende kracht. Geeft nu de magneet aan

die kracht gehoor, dan verricht die kracht een positieven arbeid,
daartoe moet dan ook arbeidsvermogen van den stroomgever
worden opgeofferd en dit deel van het arbeidsvermogen, dat in

den stroomgever verdwijnt, kan dan natuurlijk niet als warmte

inden draad te voorschijn komen. Ook in zoo’n geval zal men

dus hebben z
2
r i, dus i < Fjr.

Even goed kan men voorbeelden aanwijzen, waarbij z> F/r,
dus Fr'y-Fi. Dan moet er steeds behalve inden beschouwden

stroomgever nog ergens in het stelsel arbeidsvermogen verdwijnen,
dat als warmte inden geleiddraad v/ordt teruggevonden.

Een opmerking, die in al deze gevallen geldt is, dat wanneer
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i > 0f < F/r is, er behalve de electromotorische kracht F nog

andere werkingen moeten zijn (polarisatie vaneen electrolytischen

ontladingstoestel, inductiewerking, enz.) die de electriciteit in

dezelfde of in tegengestelde richting als F in beweging trachten

te brengen.

§ j. Strooming ineen ruimte van drie afmetingen.

Wij beschouwen nu het geval, dat een stationaire stroom loopt

ineen door dielectrica begrensde ruimte van drie afmetingen.

Feitelijk is dit natuurlijk het eenige geval, dat is te verwezen-

lijken. Onze beschouwingen kunnen b.v. worden toegepast, als in

een stroomketen een electrolyt of een of ander metaal is in

geschakeld. Wij zullen ons verder voorstellen, dat er aan het

grensvlak van den beschouwden geleider een gedeelte is waar

electriciteit wordt toegevoerd, de anode, en een gedeelte waar

de stroom den geleider verlaat, de kathode. Deze beide be-

hoeven nog niet het geheele grensvlak te vormen, er kan nog

een deel overblijven, dat wij cr zullen noemen, waardoor geen

electriciteitsbeweging plaats heeft. Aan dit oppervlak is dus

overal C„ = O, als n de richting der normaal aanwijst. Wij zullen

ter vereenvoudiging aannemen, dat inde beschouwde ruimte

geen electromotorische kracht werkt.

Wanneer we met een stationairen toestand te doen hebben,

is nog steeds langs iedere gesloten lijn ƒKs
ds = 0 en dus E

een potentiaalvector. Is onze geleider isotroop, dan hebben we

C—i/pK en als hij bovendien homogeen is en dus p constant,

volgt uit de vergelijking div C= O weer A=O. Ons vraagstuk

vertoont dus groote overeenkomst met de problemen der elec-

trostatica, alleen de grensvoorwaarden worden anders. We hebben

hier niet te maken met voorwaarden, die het karakter van Cp op

oneindigen afstand bepalen, daarentegen komt hier aan het op-

pervlak <t de voorwaarde ? (p/f* n= O, die uit C„ O volgt, er

bij. Verder zullen wij ter vereenvoudiging aannemen, dat de

potentiaal overal aan de anode eenzelfde waarde <p t
en evenzoo

aan de kathode een bepaalde waarde <p2
heeft. Deze laatste

onderstellingen zijn niet zonder meer geoorloofd. Stel b.v., dat

deze electroden gevormd worden door vlakke verticale ijzeren

platen, die aan den bovenkant met de polen vaneen element
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zijn verbonden, is nu de beschouwde geleider een stuk koper,
dan zal de stroom in hoofdzaak zijn weg nemen door het bovenste

gedeelte van dat koper. Het potentiaalverschil tusschen twee

punten aan het bovenste deel der electroden zal grooter zijn
dan tusschen twee punten aan het benedenste deel. De voor-

onderstelling dat de potentiaal aan elk der electroden een voor

de geheele electrode onveranderlijke waarde heeft, kan dus hier

niet in overeenstemming met de werkelijkheid zijn. Ze is echter

wel geoorloofd, als het geleidingsvermogen der electroden groot
is in vergelijking met dat der stof, die inde beschouwde ruimte

zelf aanwezig is. In dat geval zal ook voor een stroomlijn, die

in het benedendeel van den tusschenliggenden geleider van de

eene electrode naar de andere loopt, de weerstand dien de stroom in

de electroden ondervindt, tegenover den tusschengelegen weer-

stand kunnen worden verwaarloosd, waaruit volgt dat van de

potentiaaldaling inde electroden mag worden afgezien.
Wij nemen dus aan, dat onze electroden aequipotentiaalvlakken

zijn, dan staan dus E en C loodrecht daarop en wij hebben aan

de anode C = C„ en aan de kathode C = C„. Dus leert de

onsamendrukbaarheidsstelling dat ƒC d er uitgestrekt over de anode

dezelfde waarde heeft als over de kathode, dit stelt n.l. de ge-

heele hoeveelheid electriciteit voor, die per tijdseenheid het lichaam

binnenstroomt en ook weer verlaat. Wij zullen deze grootheid
weer de stroomsterkte noemen en door i voorstellen.

Wij kunnen nu uit het superpositieprincipe gemakkelijk aflei-

den, dat i evenredig is met het potentiaalverschil (p t Cp2
. Wij

superponeeren een toestand, waarbij de potentialen zijn (p, — cp 2

en o en een toestand, waarbij aan beide electroden de potentiaal
<p2

bestaat. Bij den laatsten toestand bestaat er geen stroom, de

stroomsterkte inden werkelijken toestand is dus dezelfde als die

bij den eerstgenoemden toestand, en als bij de potentialen i en O

de stroomsterkte bedraagt i/R, zal bij de potentialen <p, — Cp2

en o, en dus ook bij de potentialen cp t en cp2
de stroomsterkte zijn

*' =
l

R (<Pi ~ &)•

De grootheid R zullen wijden weerstand van den beschouw-

den geleider noemen.
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De mathematische behandeling gelijkt zeer veel op die bij

overeenkomstige electrostatische problemen. Nemen wij als eerste

voorbeeld, dat de beide electroden concentrische bollen zijn, met

stralen a, en a.2 (a, < a
2). In dit geval blijft er dus geen deel van het

grensvlak over, waar wede voorwaarde = 0 hebben toe

te passen. Hierdoor wordt de analogie met het electrostatische

vraagstuk volkomen. Het ligt weer voor de hand, dat Cp alleen

zal afhangen van r, den afstand tot het gemeenschappelijk mid-

delpunt der bollen. Wij brengen dienovereenkomstig de verge-

lijking van LAPLACE inden vorm

4-(r2 P)=°’
dr\ ar]

C , z-
waaruit Cp = + or

Voor het bepalen der constanten hebben we, dat voor r a„

(p Cp, en voor r a2 , Cp = Cp2
.

Door dit in te voeren vinden we

a-i <Pi fta +a\ fti ~g
a $2

_™

a, —«j ra, a
2

en dus verder (E, C en i naar buiten gericht)
«1 a

i 1 02
H/ 2 f

a
2 a, r

z

1 a, a
2 Cp, Cp2

L/ 2 9

p a
2 a, r

en door integratie overeen der bollen

• 4- TT Ctt (Ziy . . X
* =

L
— (<p, s2’

p a
2 a,

T

en dus

a 2
a \

_

47T a, a
2

Inde tweede plaats bespreken we het geval, dat de electroden

zeer lange coaxiale cylinders zijn met stralen a, en a
2 (a, <f a

2).

Noemen we r den afstand vaneen willekeurig punt tot de as

der cylinders, dan hangt Cp natuurlijk alleen van deze r af en wij

vinden door het transformeeren der vergelijking van LAPLACE :
d'tp 1 d(p

_

~d r
2 +

r dr
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waaruit cp = Ct log r + C
2 ,

en daar voor r = a
l , Cp = (p, is en voor r =a.,, <p = (p.,:

CD
sl—9*

iOCT „,
02 loS <P, log «

a
* loga,/a/ogr + ~

log a,/a:
en verder

E =
-<?'-*> i

log aja2
r

C== -

~o* £
9 log aja2

r‘

Wij kunnen deze formules toepassen op het geval vaneen

electrolyt tusschen twee rechtopstaande coaxiale metalen cylin-
ders ineen vat, dat van onderen dooreen glazen bodem is

afgesloten. De toestand inden electrolyt is nu dezelfde alsof de

cylinders deel uitmaken van onbepaald verlengde cylinders. Noe-
men wede hoogte der vloeistofkolom h, dan vinden we verder

2yhQl 02
9 log aja2

en dus

R _

9 l°g a
2 la i

2 7T ll

Dat ook hier de wiskundige behandeling volkomen analoog is
aan die van het overeenkomstige electrostatische vraagstuk, komt
daardoor dat de grensvlakken van den beschouwden electrolyt,
waar geen electriciteit doorgaat, overeenkomen met vlakken, die
in het electrostatische vraagstuk door krachtlijnen gevormd worden.

Inde beide besproken voorbeelden blijkt de weerstand even-

redig met den coëfficiënt p, dus omgekeerd evenredig met het
soortelijk geleidingsvermogen der beschouwde stof te zijn. Het
is gemakkelijk in te zien, dat, als dit geleidingsvermogen wer-

kelijk klein is in vergelijking met dat van het metaal der elec-
troden, deze uitkomst zal gelden onafhankelijk van den vorm der
electroden en van de verdere begrenzing der beschouwde stof.

Vergelijken wij b.v. twee electrolyten, die zich in congruente
vaten met congruente en gelijk geplaatste electroden bevinden.
Hebben wij dan voor de eene stof de oplossing gevonden, dan

zal voor de tweede de potentiaal (p aan volkomen dezelfde voor-

waarden moeten voldoen, we zullen dus dezelfde aequipotentiaal-
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vlakken, en electrische krachtlijnen, dus ook stroomlijnen vinden.

De electrische kracht kan ook in beide gevallen gelijk gemaakt

worden, maarde stroom zal, als in het tweede geval het soorte-

lijk geleidingsvermogen n X grooter is, daarbij ook n X grooter zijn.

Hetzelfde geldt voor i, zoodat de weerstand 11 X zoo klein blijkt.

Deze methode kan worden toegepast om het soortelijk geleidings-

vermogen van verschillende vloeistoffen te vei gelijken.

Wij zullen nu nog het geval bespreken, dat de kathode een plat

vlak, de anode een puntige geleider is op kleinen afstand daarvan

opgesteld, met alleen de spits vrij. De stof tusschen deze electroden

zij weer een electrolyt, b.v. Cu S 0
4 ,

zoodat als er een stroom door

loopt, op de kathode koper zal neerslaan en wel meer naarmate

de stroom sterker is. In dit geval zullen slechts ineen klein deel

der beschouwde vloeistof stroomlijnen in aanmerkelijke dichtheid

loopen. Daardoor zal ook hier de wiskundige behandeling geheel
overeenkomen met die van het electrostatische vraagstuk, waarbij

het veld gevraagd wordt, dat ontstaat, als een geladen punt

tegenover een plat vlak is opgesteld. De theorie der electrische

beelden geeft ons de oplossing. Het electrische beeld der anode

is een punt, dat op denzelfden afstand achter het vlak der kathode

ligt, als de anode zelf er voor. Noemen we dezen afstand h,

verder voor een willekeurig punt den afstand tot de anode r en

tot haar electrisch beeld r', dan vinden we voor den potentiaal,

als wij hem aan de kathode nul stellen,

‘p= A (?—p)’
waaruit wij zonder moeite ineen punt der kathode, voor den

stroom afleiden

„
2Ah i

C —

3 •
p r

J

De stroom is dus het sterkst in het voetpunt der loodlijn uit de

anode. In concentrische cirkels hieromheen is hij gelijk, en neemt

van dat middelpunt geleidelijk af. Er zal dus een laag koper

neerslaan, die in dat voetpunt het dikst wordt en van daar naar

alle zijden geleidelijk dun uitloopt. Wanneer nu op deze dunne

laag licht invalt dan ontstaat een interferentieverschijnsel, bekend

onder den naam van de ringen van NOBILI.
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Inductiestroomen.

§ i. Zelfinductie.

Wij hebben in hoofdstuk I reeds gesproken over het ontstaan

vaneen stroom ineen gesloten draad ten gevolge van verande-

ring van het magnetisch veld inde omgeving. Wij zullen nu

dit verschijnsel nader beschouwen.

Wanneer er inden draad geen electromotorische kracht werkt,
is in ieder punt

= (')

en dus als ai de doorsnede van den draad voorstelt en i de

stroomsterkte

i=-u E
s ,

P

waaruit r pr•j
en volgens onze vroegere definitie

ir = fKs ds,
waarbij telkens de integraties langs den geheelen draad uitge-
strekt zijn gedacht. Deze uitkomst kunnen wij nu herleiden met

behulp der tweede hoofdvergelijking (electromagnetische eenheden,
zie p.p. 67 en 73), waardoor er komt

ld r
l== -?d-t J B

” d '

De integraal in het tweede lid, die genomen moet worden

overeen oppervlak, dat den draad tot randlijn heeft, is de groot-
heid, die inde spreekwijze van FARADAY genoemd wordt het

aantal inductielijnen, dat door den draad wordt omvat. Wij zullen
dit door de letter N voorstellen. Dan wordt dus

1 dN
1 ~

rd t
(3)
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Wij vinden hieruit door integratie voor de geheele hoeveelheid

electriciteit, die tusschen twee bepaalde tijdstippen t, en l
2

door

een willekeurige doorsnede gaat

fidt =

N' 7-^.
h

Is er inde keten tevens een electromotorische kracht

F=f E,s
ds, dan moeten we in (i) in plaats van E

s
schrijven

+ E„, en dus in plaats van (3)
i dN , F

, .

2 = —TT" H (4)
rat r

Wij denken ons nu vooreerst het geval, dat geen ander mag-

netisch veld aanwezig is dan dat, hetwelk de stroom zelf teweeg-

brengt. Of er behalve dat nog een constant magnetisch veld

bestaat, zooals het veld van het aardmagnetisme, doet natuurlijk

niet ter zake, daar inde vergelijking alleen de verandering der

grootheid N met den tijd voorkomt. Het veld, dat de stroom

zelf teweegbrengt is veranderlijk, zoolang de stroom nog niet

tot zijn volle sterkte aangegroeid is en ook terwijl de stroom tot

nul afneemt, nadat de electromotorische kracht heeft opgehouden

te werken.

De magnetische kracht ineen willekeurig punt van het veld

is op ieder tijdstip evenredig met i en hetzelfde geldt dus voor

de inductie B, waaruit blijkt, dat het ook voor N geldt. Wij

kunnen dus stellen
N= Li.

De grootheid L wordt de coëfficiënt van zelfinductie genoemd.

Zij is steeds positief, omdat de dooreen stroom opgewekte kracht-

lijnen door den kring, waarin hij loopt, gaan ineen richting, die

past bij die van den stroom. Wanneer er geen magnetiseerbare

stoffen in het veld zijn, hangt L alleen van den loop van den

geleiddraad af. De coëfficiënt stelt het aantal inductielijnen voor,

dat de kring omvat, als de stroomsterkte i is. Wij kunnen hieruit

gemakkelijk beoordeelen, wanneer de coëfficiënt L groot zal zijn,

dat is in het bijzonder het geval bij een solenoïde met vele windingen.

Wij merken hierbij op, dat het bovengezegde ook geldt, wan-

neer inde nabijheid van den stroomgeleider magnetiseerbare
lichamen voorkomen, voor welke de magnetische inductie even-

Lorentz Lessen VIII. 10
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redig aan de magnetische kracht is. Bij gegeven electrische stroo-

ming wordt nl. het geheele magnetische veld bepaald door de

eerste vergelijking van MAXWELL (blz. 54), in verband met de

betrekking B = [t H (blz. 62) en de solenoidale verdeeling van

B (blz. 61). Men kan hieruit gemakkelijk afleiden, dat de waarden

van H en Bin elk punt evenredig met de stroomsterkte i wor-

den, zoodat steeds N=Li kan worden gesteld. Alleen hangt
de coëfficiënt van zelfinductie nu ook van stand en vorm der

magnetiseerbare lichamen af.

Voor het geval van den stroom in het eerste tijdsverloop na

het sluiten van den draad, gaat nu vergelijking (4) over in

<*

Wij zullen hierin r als onafhankelijk van den tijd beschouwen

en vooreerst het geval behandelen, dat ook L en F constant zijn.
Wij kunnen de vergelijking dan zeer gemakkelijk integreeren,
waardoor wij vinden

• -7* , F

r

De integratieconstante C bepalen we door de voorwaarde, dat

voor t— o, i— o wordt, dus C= Fjr, zoodat wij ten slotte

vinden

*' = (i —e-Z*)-.
r

Fjr =i„ stelt den stroom voor, die zou bestaan, wanneer er

geen zelfinductie was. Ten gevolge van de zelfinductie wordt

hierover een stroom gesuperponeerd van geringere sterkte i' en

tegengestelde richting. Deze wordt extrastroom genoemd. Hij
neemt met toenemende t af en is, hoewel hij theoretisch eerst

na oneindig langen tijd o wordt, weldra voor onze waarnemingen
verdwenen. Op deze wijze geeft de theorie rekenschap van het

waarnemingsfeit, dat de stroom geleidelijk, maar veelal in zeer

korten tijd van nul tot zijn definitieve sterkte aangroeit. De ge-
heele hoeveelheid electriciteit, die ten gevolge van den extra-

stroom dooreen doorsnede wordt gevoerd, of zooals men zegt
de totale extrastroom, is
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00 00

r

ƒ i'dt=-i
o fe- rz‘dt=-i, 7 .

*

O o

Op dergelijke wijze kunnen wij nagaan, wat er gebeurt bij het

verdwijnen van den stroom i
a. Wij kunnen stellen, dat dan F

plotseling gelijk aan nul wordt. Daarna voldoet i aan

L di
1 = 7 dt’

waarbij nu voor t= O, i= i
0 is, dus

• • -z*
i to

e .

Dit stelt een extrastroom voor inde richting van den hoofd-

stroom, maar overigens geheel analoog aan dien bij het sluiten

van de keten. Voor den totalen extrastroom vinden wij nu i
a L\r.

Deze extrastroomen hebben wij reeds in het vorige hoofdstuk

(p. 138) genoemd. De extrastroom bij het sluiten van de keten

is het, die maakt, dat gedurende het tijdsverloop onmiddellijk

na het sluiten door den stroomgever meerarbeid wordt ver-

richt dan aequivalent is met dein de keten door den stroom

ontwikkelde warmte. Het verschil vinden wij terug in het arbeids-

vermogen, dat inde omringende ruimte wordt opgehoopt, waar

immers gedurende dit tijdsverloop een magnetisch veld ontstaat.

Het is weer dit arbeidsvermogen, dat door den extrastroom, die

bij het verdwijnen van i
0 optreedt, in warmte wordt omgezet.

Wij kunnen dit arbeidsvermogen gemakkelijk berekenen. Ineen

tijdselement d t kort na het sluiten van de keten is de arbeid

der electromotorische kracht F i d t, de ontwikkelde warmte F r dt,

het arbeidsvermogen, dat in het veld wordt opgehoopt, dus

(F i i1
r ) dt.

Hiervoor vinden we uit verg. (5) in het geval, dat de coëfficiënt

van zelfinductie constant is,

r
■d i

.

Li -r d t,
d t

waaruit voor het geheele arbeidsvermogen, dat als de stroom

stationair geworden is in het medium is opgehoopt,

A \L z'2 (6)
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§ 2. Willekeurig gegeven electromotorische kracht.

Onze vergelijkingen geven ook de oplossing voor het geval,
dat F een gegeven functie van den tijd is, en zelfs kunnen wij
dat vooronderstellen omtrent r en L. Immers dan komt wis-

kundig de quaestie nog steeds neer op de oplossing vaneen

lineaire differentiaalvergelijking van de eerste orde, maar nu met

veranderlijke coëfficiënten. Deze oplossing kan steeds tot quadra-
turen worden teruggebracht. Wij zullen ons echter beperken tot

het geval, dat F veranderlijk. is, dan is natuurlijk ook i veran-

derlijk en dus ook het magnetisch veld om den geleider, we

hebben dus voortdurend zelfinductie.

Wij hebben de vergelijking
Ldi F

1
’

r dt r

waarin nu F een gegeven functie van t is. De oplossing is

-t i r -t
ieL =C+j- I Fe L dt,

waarbij de constante C uit de gegeven beginwaarde van i moet

afgeleid worden.

Het belangrijkste geval is dat vaneen periodieke electromo-

torische kracht, die dus aanleiding geeft tot wisselstroomen, en

in het bijzonder van eene, die kan worden voorgesteld dooreen

vergelijking van den vorm

F = a cos nl.

De oplossing wordt dan

„ —7
l ar an L

i— C e + yr,—5 cos n t d—s sin nt.
H + L-n 2- r- + LL

>r

De invloed der stroomsterkte, die bij het begin der proef kan

bestaan hebben, komt alleen tot uitdrukking inden eersten term,
deze is dus weldra niet meer merkbaar en daarna is

ar a n L
l = -.1 T ., 5 COS 11 t-i r. Sin 11 t.

r
2 + 11

2
r~ + L" ra-

stellen we

r i 11L i . ’)
-5:

—

yr,
—

5 = - cos (p = - sin 0,
r* L l

ll- p
r

r~ +L2
ra

2
p

r

1) De hier ingevoerde grootheid p is natuurlijk iets anders dan de coëfficiënt in

formule (i).
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dus

tg cp
V

~-, p
2
=r

1
+ V- n

l
,

dan komt er

a
, ..

I - COS [ll t cp).
p

Daar tg Cp positief is, blijkt hieruit, dat wisselstroomen steeds

in phase achterblijven bij de electromotorische kracht. Dit phase-

verschil is klein als L klein en r groot is en de electromoto-

rische kracht langzaam verandert en dus n klein is. Bij zeer snel

wisselende electromotorische kracht, nadert het phaseverschil tot

x periode. Verder merken we op, dat de grootheid p in deze formule

de rol van den weerstand bij stationaire stroomen overneemt.

§ 3. Wederkeerige inductie.

Wij gaan over tot het geval, dat wij met twee gesloten ge-

leiders te doen hebben, in welker nabijheid magnetiseerbare stoffen

aanwezig kunnen zijn. .Wij zullen langs elk van beide stroom-

ketens een bepaalde richting van rondgang als de positieve kie-

zen. Over deze positieve richtingen zullen we weldra een bepaalde

afspraak maken. Wij onderscheiden verder alle grootheden, die op

den eersten geleider betrekking hebben door den index 1, en even-

zoo die voor den tweeden geleider door den index 2. Wanneer

in beide een bepaalde stroom bestaat, kunnen wede magnetische

inductie ineen willekeurig punt verkrijgen als resultante van twee

vectoren, waarvan de eene B, de magnetische inductie voorstelt,

die de stroom inde eerste keten alleen zou teweegbrengen,

deze B, is natuurlijk evenredig met zj; de tweede B
2

beant-

woordt op dezelfde manier aan den stroom inde tweede keten

en is evenredig met z
2 .

Het komt er nu vooreerst weer op aan, de op-

pervlakteintegralen der magnetische inductie te vinden over opper-

vlakken, die onze stroomketens tot randlijn hebben. Wij hebben

SB„ d £T, = JB,
k

d<r
i + J B

2b
da

x —Lyzj + M
X2

z
2

en

ƒB„ di = ƒB,
k

d <r, + ƒB
2;;

d <r 2 =Mnzj+ A h-

Van de vier hier ingevoerde coëfficiënten zijn L
x en L

2
de

coëfficiënten van zelfinductie van de eerste en de tweede keten.
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Wij kunnen verder bewijzen dat M
2l

= M
l2 . Zijn er geen magne-

tiseerbare stoffen in het veld, dan is de magnetische inductie

gelijk aan de magnetische kracht en kunnen we dus B, en

B
2

berekenen (zie hoofdstuk I), door de stroomen te vervangen

door magnetische dubbellagen, die de stroomketens tot randlijnen
hebben, en die wij dus langs de reeds gekozen oppervlakken er,

en <t
2

kunnen leggen. Het magnetisch moment vaneen element

d <r, wordt daarbij zj d trt ,
loodrecht op d <r, en wij kunnen B,

afleiden uiteen magnetischen potentiaal (electromagnetische een-

heden, zie p.p. 46 en 73)

Wij hebben nu

- i ƒ*.. 1JU "*= (;?'• d°*

Voor M
V2

vinden we klaarblijkelijk dezelfde uitdrukking, waar-

mee de genoemde eigenschap bewezen is. Dat zij ook doorgaat
bij aanwezigheid van magnetiseerbare stoffen zal aanstonds blijken.

De grootheid M—M^ 2
= M

2X
wordt coëfficiënt van wederkee-

rige inductie genoemd. Haar teeken hangt van de richting van

rondgang langs de beschouwde stroomketens af. Keeren we die

voor een van beide om, dan verandert ook de daaraan beant-

woordende positieve richting der normaal op het door die keten

gebrachte oppervlak en dus volgens de laatste formule het tee-

ken van M. Wij zullen nu de positieve richtingen zoo kiezen,
dat M positief is. Zulke richtingen noemen we bij elkaar pas-

send. Langs eender ketens kan de positieve richting dan nog

willekeurig genomen worden. De vergelijkingen, die de stroom-

sterkten bepalen, zijn nu volgens de formules der vorige blz. voor

stilstaande stroomkringen

„

.d i,
, r

d L

„ , r
di.

T
di

0

''

*2 r
2
= F

2 M^-L2 ,

waarbij wij nu F
x

en F
2

als willekeurige gegeven functies van

den tijd zullen beschouwen.

Wij leiden hieruit inde eerste plaats de uitdrukking af voor
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het arbeidsvermogen in het medium. Ineen tijdselement d t

wordt dit vermeerderd met

F
x
i

x
d t zj 2rxd t + F

2
i

2
d t i

2
r

2
d t,

dus met

/.
,

di. .
„ r , .r

dL , . ,„dix \

V'
L
'Ft +h M~dt +*2 L

' ~dt
+ M dt) d

’

waaruit we door integratie voor het geheele arbeidsvermogen,

vinden

A=\LX
i

x 2FM i
x
i

2 +-j L
2
i

2 , . . ■ ■ (3)

waarbij de integratieconstante zoo bepaald is, dat voor dit arbeids-

vermogen nul wordt gevonden, als er in het geheel geen stroo-

men zijn.
Deze uitdrukking is, onverschillig hoe groot de stroomen zijn

en in welke richting ze loopen, positief en in verband daarmede

is steeds
M*<LX

L
2 .

De beschouwing van het arbeidsvermogen kan ook dienen, om

de gelijkheid der coëfficiënten 31
X2

en M.
n

te bewijzen. Schrijft

men nl. inde vergelijkingen (7) in plaats van M resp. M
x2

en

M.
n ,

dan vindt men voor de energie die ineen oneindig kleinen

tijd door het medium wordt opgenomen,

(zj L
x +i2

M
2X ) di

x
+ (f2

L
2 +zj M

x2 ) di
2.

Daar nu de toestand van het medium op elk oogenblik door

i
x

en f
2 bepaald is, moet dit de differentiaal vaneen functie van

i
x

en f
2 zijn, waaruit volgt M

2X
= M

X2.
Dit bewijs gaat ook bij

aanwezigheid van magnetiseerbare lichamen door.

Om de oplossing van het stelsel vergelijkingen (7) te verkrijgen,

vermenigvuldigen wede tweede m-et een nader te bepalen con-

stanten factor A en tellen die dan bij de eerste op; er komt

zj r
x +/.z2r2 = FX + aF

2 |(Lx+ k M) x Lï) \ • (9)

en nu zal de vorm tusschen accolades, behoudens een constanten

factor, het differentiaalquotient zijn van het eerste lid en zullen

we dus kunnen integreeren, als wij A zoo bepalen, dat

r'
_

+>• M_
_ ( IO)

Ar
2

M+xL2

'

'
of
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„
L. r„ —L„ r. r,

A2 + A -

1
-

2 ?-!- —O.
Mr

2
r

2

Daar en r, beide positief zijn, heeft deze vierkants verge-

lijking steeds twee reëele (een positieve en een negatieve) wor-

tels, die wij A' en A" zullen noemen. Vervangen we in (9) A door

de eerste dezer waarden en noemen we

r
i j.'

~^~P '

dan komt er

ri(h+P'h) F\ + *■' F% '— + (h +P' l2 ) >
J )

waaruit we door integratie vinden

ix+p' (12)
Hierin stelt f een bekende functie en C' de nog nader te be-

palen integratieconstante voor. Evenzoo vinden we door in (9)
Ate vervangen door A", als we

/. r
2
-=P

r
i

noemen,

*1 +?"h=g[t>C") ...... (12')

waarbij weer een bekende functie en C" een nader te bepalen
constante is. De beide constanten zijn bepaald, als we op een

of ander tijdstip z, en i
2

kennen. Ten slotte kunnen wij dan

uit de twee vergelijkingen (12) en (12'), de beide onbekenden

z'j en i
2

voor willekeurige waarden van t oplossen.
Wij zullen dit toepassen op het geval, dat op Zeker tijdstip

t=■ O, inde beide ketens de electromotorische krachten plotse-
ling ophouden te werken. Laat op dat oogenblik de stroom-

sterkten zijn zj„ en i
2O . Wij hebben nu in onze vergelijkingen

F
1

en F
2

door nul te vervangen, daardoor gaat (11) over in

, .
L

. -f- A
/ M d . . / •.

H +P h =

d
~

t
(l +p

en we vinden natuurlijk een tweede vergelijking door F en p' te

vervangen door a" en p". De oplossingen zijn

z'i +p' ij = C' e~ï*

en i
l +p" i

2
=: C" e~ q

"

1
,

waarbij
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v' en 9
"

~ii + A"ür
' ' ' (I3)

Door toepassing der voorwaarden voor t = O vinden we

i
x +p i

2
= ( 2

i P z 2») e q

i
x -\r p i-2 = ( 2

i« "h P Z2o] e q
>

waaruit wij z, en i
0

als functies van t kunnen oplossen. Wij vin-

den weer, dat wegens de factoren e~ q 2
en e~ ? Ide beide stroo-

men na eenigen tijd voor de waarneming onmerkbaar zullen zijn

geworden. Daartoe is echter noodig, dat q en q positief zijn en

we dienen ons te overtuigen, dat dit werkelijk het geval is.

Daartoe leiden wij uit (10) de vierkantsvergelijking af, waaraan

q en q' voldoen. Daar deze door (13) aan A en A verbonden

zijn, vinden wede bedoelde vergelijking door A te elimineeren

uit (10) en

—= Z, +A M.
q

Dit geeft
q 1 [L x

L
% M-) q (r x

L
2 +r2

L
x ) + r

1
r

2
=o.

Daar L
X

L
2
—M\ r

x , r
2 ,

L
x

en L
2

alle positief zijn, blijkt hier-

uit, dat zoowel het product der wortels q q als hun som q + q

positief zijn, dus dat die beide getallen positief zijn (dat beide

reëel zijn, volgt reeds uit het feit, dat de beide wortels van (10)
reëel zijn).

Wij zullen nu ook nog voor elk der ketens den totalen extra-

stroom berekenen. Daartoe hebben wede oplossing der differen-

tiaalvergelijking niet noodig. Alleen hebben we aan te nemen, dat

na oneindigen tijd de stroomen nul geworden zullen zijn- Wij

vinden n.l. uit de eerste der vergelijkingen (7) direct, bedenkend,

dat nu F. O is,
00 OO

co

'o o O

dus

f L.
.

M .
f h dt l\o-tr—ho,
O

en evenzoo uit de tweede

r.
. _l2 . , M

.

Jh d 1 ~ + t
'°'

*0
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Evenals voor het geval van éen keten gelden geheel analoge
beschouwingen bij het (gelijktijdig) sluiten der ketens.

In het bijzonder gelden deze formules ineen geval, dat nog

wel van practisch belang is, dat n.l. inde tweede keten geen

electromotorische kracht werkt en dat inde eerste keten,
nadat een stationaire toestand ontstaan is, de electromotorische

kracht plotseling ophoudt te werken. Wij hebben dan eenvoudig
in bovenstaande formules f

2„
= o te stellen.

§ 4- Willekeurig aantal stroomketens.

Wij zullen nu dezelfde vraagstukken ook nog onder de oogen

zien bij een willekeurig aantal n geleiders. Wij zullen hierbij,
ter wille van de symmetrie, de coëfficiënten van zelfinductie

noemen M
u ,

M
22 enz. Voor de coëfficiënten van wederkeerige

inductie geldt weer Mkh = Mhk.
Het stelsel vergelijkingen wordt nu

. . d2l
~

d2n
,

_
d2ft \

i' r
' =Ft- M

u
M

l2 —.. ..
M

xn

• r* 7| /r-
d2i

t,
d ï.) , .

d Z
l,

i
t
2
r

2
= F

2
-M

2l
—-M

22
....-M

2
„—l

.

Wij behandelen deze vergelijkingen op dezelfde manier, als die

voor het geval van twee stroomgeleiders. We vermenigvuldigen
de vergelijkingen achtereenvolgens met A

lt
A

2 .. .. A„ en tellen

daarna op, er komt dan

d z

1
** * *

7=l Fk k k

~ft 2 Mkl y” s y.k • • . . (is)

en wij trachten stellen waarden Ate vinden zóo, dat

£ .ffis, 2 Ax, 2 Mkn X/t
,g,

HA, r
2

A
2 r

K
A

K

1

Stellen we elk dezer verhoudingen =P, dan vinden we het

volgende stel vergelijkingen
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(Mu —r,F)A,+ M
u

A
2 + *3 +•• • • + A

«
=° )

ilf
l2 A, + [M22

r
2 ƒ>) a

2 + M
32

a3 + + M
n2 A„ =o I

16,j

J/
1B A* + A

2 + a 3 +.• ■ + (Mnn P) A, =O ]

Hieruit blijkt, dat om te maken, dat er een ander stel wor-

tels mogelijk is dan A
t
=A2

= .... =A„= o, P moet voldoen

aan de vergelijking

M
n

r
x
P M

2X
M

3l ....
M

ni

M., M,,r2
P M

32
M

nl _

A

M
in

M
2„

M
3n ....

M
nn

rn
P

Deze vergelijking levert ons ti waarden voor P en elk dezer

waarden stelt ons in staat, een stel waarden voor de verhoudin-

gen A
1

:A
Ï ...:A„ te vinden, die aan (i6') en dus aan (16) vol-

doen. Elk zoo’n stel waarden geeft bij substitutie in (15) een

vergelijking die geintegreerd kan worden en uit die n differentiaal-

vergelijkingen kunnen wede 11 onbekenden i
1 ...

■i„ oplossen.

§ 5. Proeven over extrastroomen.

Een bekend middel, om den extrastroom experimenteel aan te

toonen, is de proef van EüLUND, die in onderstaand figuurtje

schematisch is voorgesteld. Ineen stroom-

keten is bij E een element geplaatst,
dat den stroom inde richting van E naar

A drijft, Tusschen A en B is de keten

in twee takken gesplitst, waarin de stroom-

sterkten dooreen bij G geplaatsten dif-

ferentiaalgalvanometer kunnen verge-

leken worden. De proef wordt nu zoo

ingericht, dat de beide takken A P B en

AQB gelijken weerstand, maar verschil-

lende zelfinductie hebben. Men kan dit

bereiken, door voor den draad AP B

een metaal met geringeren soortelijken

weerstand te kiezen, dan moet deze draad langer zijn, en zal de

kring EAPB een grootere zelfinductie hebben dan E AQB,

Fig. 17.
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men kan dit verschil nog vergrooten, door den draad AP B

spiraalvormig op te winden. Als nu een stationaire toestand ont-

staan is, zullen de stroomsterkten inde beide takken gelijk zijn
en dus de differentiaalgalvanometer geen uitslag vertoonen. Bij
het openen van de keten ontstaat in beide takken een extra-

stroom, maar die in A P B is sterker dan die in AQB, zoodat

de galvanometer een uitslag geeft alsof A P Been geringeren
weerstand had. Bij het sluiten van den stroom nemen we een

uitslag in tegengestelden zin waar.

Een andere manier om deze werkingen te doen zien, maakt

gebruik van de, reeds op blz. 127

besproken, brug van WHEATSTONE, die

nog eens schematisch is voorgesteld in

fig. 18, waar de letters langs de ver-

schillende lijnen de weerstanden inde

daardoor afgebeelde draden voorstellen.

Is nu voldaan aan de betrekking
r

i
'■ r

2 —r3 '■ rt<
dan loopt bij een statio-

nairen toestand geen stroom inden draad

C D en zal dus een daarin aangebrachte
galvanometer geen uitslag vertoonen.

Wanneer echter inden tak A Deen

grootere zelfinductie bestaat dan in A C,
dan zal, als A met de positieve pool is verbonden, bij het openen

van de keten inden verbindingsdraad een stroom ontstaan inde

richting D C, terwijl bij het sluiten een stroom in tegengestelde
richting kan worden waargenomen.

Wij moeten evenwel de theorie dezer proeven nog eens nauw-

keuriger nagaan. Inde elementaire beschouwingen van zoo even

hebben wij n.l. telkens gesproken over de zelfinductie ineen

bepaalden draad, terwijl blijkens de definitie alleen sprake kan

zijn van de zelfinductie ineen gesloten keten. Wij beschouwen

nu een geheel willekeurig net van geleiddraden, waarin op ver-

schillende plaatsen electromotorische krachten kunnen werken,
zooals wij reeds beschouwd hebben bij de afleiding van de wetten

van Kirchhoff. Trouwens de theorie, die wij nu op het oog

hebben, kunnen wij als een uitbreiding van het toen behandelde

opvatten.

Fig. 18.
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Wij zullen het net splitsen in van elkaar onafhankelijke krin-

gen, zooveel als noodig is om te maken, dat elke tak van het

net in minstens éen der kringen voorkomt. Wij stellen nu voor

elk dier kringen een bepaalde richting van rondgang als de posi-

tieve vast en zoeken dan in eiken kring de stroomsterkte, waarbij

voor een tak, die tot meer dan éen kring behoort, de werkelijke

stroomsterkte de algebraïsche som is der stroomsterkten in die

verschillende kringen. Aan de voorwaarde, dat ineen vertak-

kingspunt ineen willekeurig tijdsverloop evenveel electriciteit

toe- als afstroomt is dan vanzelf voldaan. De tweede wet van

KIRCHHOFF wordt echter eenigszins gewijzigd. Door langs een

onzer kringen de lijnintegraal der leden van (2) van p. 123 te

beschouwen, vinden wij namelijk

J E
s
ds JEes

ds Si r,

waarbij de sommatie in het tweede lid betrekking heeft op de

verschillende takken, waaruit de beschouwde kring bestaat en

voor elk dier takken voor i de werkelijk in dien tak bestaande

stroomsterkte moet in rekening gebracht worden. Verder is weer

volgens de tweede hoofdvergelijking

j E
-
d s = -TtfB- d ’

en dit is nu niet nul, maar heeft een waarde, die wij met behulp

der coëfficiënten van zelfinductie en van wederkeerige inductie

volgens het voorgaande gemakkelijk kunnen uitdrukken. Wij

vinden dan b.v. voor den kring, dien wijdoor den index I

onderscheiden

dty T./T
din

Eir=Z F— M
u -jj —•• • •

M
xn -jj

en evenzoo voor de overige. De beteekenis van den coëfficiënt

Mkl b.v. is dus het aantal magnetische krachtlijnen, dat door den

£den ki-jng wordt omvat, als inden lAen kring een stroom van de

sterkte I loopt en verder geen stroom in het veld voorkomt,

wat wij ons altijd kunnen voorstellen.

Wij zullen dit nu toepassen op de brug van WHEATSTONE,

fig. 18. Wij nemen voor onzen eersten kring BE AD, voor den

tweeden A C D en voor den derden CB D, waarbij overal de
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positieve richting van rondgang door de volgorde der letters is

aangewezen.

De vergelijkingen worden

4+(4 - 4) ''3 +(4-4)r4 = F - M
u

Ml2^ _ Mx 3^
(<1 -,,) >•, +Hr, + (<»-«r,-

(«, - >,) >•, + (~ -H)r,+i, r, = -M„ dJl-

waarbij F de electromotorische kracht van den stroomgever
voorstelt.

Deze vergelijkingen kunnen natuurlijk weer behandeld worden

volgens de methode van blz. 154 en 155. Wij zullen echter de oplos-
sing van z, ,

i
2

en i3
als functies van t laten rusten en alleen voor elk

der drie kringen den totalen extrastroom berekenen bij het openen

van de keten, of liever, wanneer F plotseling nul wordt. Stellen

wij deze totale extrastroomen voor door I\, 12,I
2 ,

I
3

en de stroom-

sterkten bij den stationairen toestand, dien wij ons vóór het

openen van de keten denken, door i
xo ,

i
2„,

i
3a ,

dan vinden we

door bovenstaande vergelijkingen (na vermenigvuldiging met dt)
te integreeren van het beginpunt van den tijd, dus het tijdstip
van het verdwijnen van F, tot den tijd, dat de stroomsterkten

onmerkbaar zijn geworden, dus theoretisch tot oneindig,

ï\ r
° "I- ï-i) r

3 "f- {l\ A) r
i
=

j
t
lo -f- M

X3
i.

10 + M
i3

i
3O

A) r
3 + 1-1 r3 + r

5
= l

\o + 4» + 2 30

A) + +Ar2
= M

SI Z,„ + ü/g 2
i
ïa + MMm.

m
t
3O.

Uit deze vergelijkingen kunnen nu Ix ,
I

2 en I
3

worden op-

gelost. Door den tak CD, waarin we ons een galvanometer
kunnen denken stroomt een hoeveelheid electriciteit I

2
13.I

3 .

Wij kunnen hieruit afleiden, hoe groot de uitslag van den gal-
vanometer zijn zal, waarbij we kunnen rekenen, dat de geheele
hoeveelheid electriciteit I

2
— l

3 plotseling door den galvanometer
gaat. Hierin hebben wij een middel, om de uitkomst der theorie

numeriek met de waarnemingen te vergelijken. Bij de gebruike-
lijke inrichting der proef krijgen we nog vereenvoudiging, door
dat aan de voorwaarde r

x
:r

2
=r

3 :r4
voldaan is, zoodat i.

lo
= i

3 „.

Verder kunnen wij nog heel wat vereenvoudigen, als we ons
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voorstellen, dat inden draad A C die alleen tot den tweeden

kring behoort een draadklos is opgenomen, in dat geval kunnen

wij n.l. de overige coëfficiënten M tegenover M
i2

verwaarloozen

en bij de berekening van dien coëfficiënt den draadklos vervan-

gen dooreen aantal los van elkaar staande cirkels, ook de bij-

drage, die het overige deel van den kring A C D oplevert, kunnen

wij dan nog verwaarloozen. Op deze wijze komen we tot de

gewone elementaire verklaring.

§ 6. Keten met condensator.

Ook bij de beschouwing van de lading en ontlading vaneen

condensator moet de theorie rekening houden met de zelf-

inductie. Beschouwen wij een onvertakte

keten AEB, dan hebben wij maarde

stelling van de lijnintegraal der electrische

kracht over den gesloten weg AEBA toe

te passen, om de vergelijking te vinden,

die het verschijnsel bepaalt. Wat het ge-

deelte van den integratieweg tusschen de

condensatorplaten betreft, zullen wij daarbij

ter vereenvoudiging aannemen, dat de

electrische kracht steeds door den oogen-

blikkelijken toestand is bepaald. Wij hebben

namelijk vroeger voor de lijnintegraal over

dat stukje gevonden e/C, als e de lading en

C de capaciteit van den condensator voorstelt, (waarbij we aan-

namen, dat de platen evenwijdig geplaatst zijn en hun afstand

klein is in vergelijking met hun afmetingen) maar daarbij was

steeds de lading als constant beschouwd. Wij zullen echter met

bovenstaande onderstelling dezelfde formule ook nu blijven toe-

passen (wat in alle gevallen, die verwezenlijkt kunnen worden,

geoorloofd is). In plaats van verg. (5) komt er dan

i^i~F- L V, ('«

terwijl het verband tusschen i en e wordt uitgedrukt door

d e

d t'

Fig. 19.
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Wij behandelen nu nog eens de ontlading van den conden-

sator voor het geval, dat er geen electromotorische kracht werkt.

Daarbij zullen wij vooreerst twee grensgevallen beschouwen;

i° dat de zelfinductie kan verwaarloosd worden; dan komt er

d e e
r dl +

C
= °’

t

dus e=e„ e rC■ dit komt overeen met het in Hoofdstuk 111 be-

handelde
,

de practische beteekenis der uitkomst is, zooals wij toen

gezien hebben, dat de lading na korten tijd onmerkbaar wordt;
2° dat de weerstand mag verwaarloosd worden; de vergelijkin-

gen geven dan

e d2
e

C
+ L d?=°’

dus
.

/ i \
e= A cos (

,
,

t + a
.

\VCL )

Wij vinden dus hier een periodiek verschijnsel, waarbij de fre-

quentie der trillingen n i/VCL en dus de periode T— 2 ttVCL

is; deze is dus kleiner naarmate C en L kleiner zijn. Hierin

hebben wede kern van de theorie van het beroemde verschijnsel
der oscilleerende ontlading, die wij mutatis mutandis bij alle

electrische trillingen kunnen toepassen. Wij kunnen b.v. den

vibrator van Hertz verkrijgen door de nu beschouwde keten

geleidelijk te veranderen, waarbij men begint, de condensator-

platen van elkaar te verwijderen, zooals bovenstaand figuurtje
aangeeft. Zijn we op deze wijze gekomen tot twee platen of twee

bollen verbonden dooreen verbindingsdraad, dan doet zich de vraag

voor, hoe wij deze tot verschillenden potentiaal kunnen laden.

Om dit te verwezenlijken denken we ons den verbindingsdraad
verbroken. Dan hebben we dus eigenlijk twee conductoren A en

Fig. 20.
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B (fig. 21). Bij de bekende proeven ontstaat nu echter door de

werking vaneen inductor, waarmee a en b verbonden zijn, tus-

schen de twee geleiders een hoog potentiaalverschil, zoodat tus-

schen de knoppen a en b

een vonk overspringt, maar

deze maakt de lucht daar-

tusschen geleidend, zoodat

we weer een enkelen geleider verkrijgen en daarin treden dan

electrische trillingen op. Het is echter in zulke gevallen moeilijk,

den trillingstijd te berekenen. HERTZ heeft daarbij de boven-

staande formules toegepast en moest dan L en C schatten, wat

natuurlijk slechts een ruwe benadering gaf. Deze formules zelf,

gevonden door KELVIN, hebben echter een experimenteele be-

vestiging verkregen door de bekende proeven van FEDDERSEN.

Wij zullen nu de ontlading vaneen condensator behandelen

voor het geval, dat zoowel de weerstand als de zelfinductie van

den verbindingsdraad moet in rekening gebracht worden. De

vergelijking (17) geeft dan

e
,

di
ir +C = ~ L

Tt'

de

en door toepassing van 1

1 + = o (18)

Aan deze homogene lineaire differentiaalvergelijking wordt vol-

daan, als we stellen e =Ae~* t
, waarbij x eender wortels is van

de vierkantsvergelijking

+ " 9)

Het ligt dus voor de hand, dat wij onderscheid zullen maken

tusschen de gevallen r
2 >• 4 LjC en r

2 ln het eerste geval

zijn beide wortels reëel en daar r, L en C positieve coëfficiënten

zijn, beide positief, in het tweede geval zijnde wortels toege-

voegd complex. Noemen we in het eerste geval de wortels x,

en x2 ,
dan wordt de algemeene oplossing der vergelijking

e = Ae~*d + B e-***,

Lorentz Lessen VIII. * *

Fig. 21.
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waarbij de constanten A en B bepaald zijn door de gegeven
waarden van e en i bij het begin der proef. Wij vinden dus

weer geleidelijk afnemende lading, die spoedig onmerkbaar wordt.

Is r<4l/C dan worden beide wortels van (19) complex en

we kunnen ze voorstellen door q + n i, ‘)

waarbij ? = n =

*
VC (4 L r'1 C).

2 L, 2 JLj (,

De oplossing der vergelijking wordt

e= A
1

+ A
%
*(-?-»'*)<

.... (20)
of in reëelen vorm gebracht, (waartoe een wijziging inde notatie

voor de integratieconstanten noodig is)

e = A e~? t
cos (n t-{-x) (21)

De constanten A en x moeten natuurlijk weer uit de gegeven
beginwaarden van e en d ejd t bepaald worden.

Deze uitkomst stelt gedempte trillingen voor, dat wil zeggen,
we hebben wel een oscilleerende ontlading, maar met afnemende

amplitudo, zoodat zij vrij snel onmerkbaar wordt.

Is r‘1
= a

r L!C, dan zijnde beide wortels van (19) gelijk en

de algemeene oplossing van (18) krijgt de gedaante

e = (A -\-Bt)e- xt
,

die weer een geleidelijk tot nul afnemende lading voorstelt.

§ 7. Keten met condensator en electromotorische kracht.

Wij gaan nu over tot het algemeene geval, dat inde keten
ook nog een electromotorische kracht werkt, die een gegeven
functie van den tijd is. De oplossing van dit vraagstuk komt

neer op de integratie der vergelijking (17) van blz. 159

T
d2

e de e
„L

J? + r
dJ +

c
=F

’ (22)

waarin F nu een gegeven functie is van t. Deze vergelijking
verschilt van de vorige alleen, doordat het tweede lid niet gelijk
aan o is. De oplossing kan dus, zooals bekend is, uit die der

vorige worden afgeleid met behulp van de methode der variatie

i) Het zal wel geen verwarring geven, dat hier en in het volgende i niet meer

de stroomsterkte beteekent, maarde imaginaire eenheid.
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van parameters. Dit komt daarop neer, dat men in (20) A
l

en

A
2

als functies van t beschouwt en die zoo tracht te bepalen,
dat na substitutie aan (22) voldaan wordt. Daarbij kunnen we

opmerken, dat de termen, die geen differentiaalquotienten van

A
t

en A
2

bevatten bij substitutie wegvallen, omdat dat dezelfde

zijn, die men verkrijgt door in (20) A
i

en A
2

als constanten te

beschouwen en omdat dan (20) aan (18) voldoet. Wij hebben

dus te letten op de termen, die differentiaalquotienten van A
t

en

A
0

bevatten. Wij vinden dan tusschen de twee onbekende func-

ties éen betrekking door uitte drukken, dat na substitutie aan de

differentiaalvergelijking (22) voldaan wordt. Om ze te bepalen,
kunnen we dus nog éen betrekking tusschen beide willekeurig
aannemen en die kiezen we nu zóo, dat de rekening zooveel

mogelijk vereenvoudigd wordt. Uit (20) vinden wijdoor eenmaal

differentieeren

cL G
—=( q + in) A, e {— q + '*— (q + in) A

2
c»)t _|_

4- e^~ q + in)t
d

+ e (-?-'«) *

dt dt
’

en wij kiezen als de willekeurige betrekking tusschen de functies

A
,

en A
2

■ ,d A. . td A
0

e -rint —_*-)-£ tnt
—— O

.... (23)
dt dt v

Door nu nog eens te differentieeren komt er

d^ e . . . ,
~

. ,dA,
, ...

• **dAo

= +(—q+ 1 n) *(-? + ln)i
-jj —(q + iri)e " _

>

waarbij de termen, die bij het substitueeren toch wegvallen door

stippeltjes zijn voorgesteld. Substitutie in (22) geeft nu

,
. ...dA,

, . , . ,d A
0

F . . ,

( q + 111) e
lnt

,
—[q + t tl) e~

tni
- y-f = j e qt

. (24)
ct t ct t 1-*

. .
. .d A, d

Wij lossen nu vooreerst uit (23) en (24) —— en op,
ct t d- t

~d A. F .
21 n e

,nt
=— e q *,

dt L

en . . ,dA.i F .
21n e~ int

—z-f ——

y ei‘,
d t L
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waaruit
A, = —y {e <*-**>* pdt,
12n L J

A
2 =-{ fe (r + l “)f Fdt.
2

211 L J

Zetten wij deze uitkomsten in (20), dan vinden wij een uit-

drukking, die aan (22) voldoet en die de algemeene oplossing
is, daar zij twee onderling onafhankelijke constanten bevat, die

namelijk bij het uitvoeren der laatste integraties optreden. Deze

constanten geven aanleiding tot termen van denzelfden vorm als

(20) inde oorspronkelijke beteekenis, die dus weer inde ge-

daante (21) kunnen gebracht worden. Verder blijkt, dat er nog

een som van twee toegevoegd complexe termen komt, die dus

ook weer in reëelen vorm kan geschreven worden; hierin is het

dat F voorkomt. De interessantste toepassing van deze formu-

les verkrijgen we door voor F een periodieke functie van den

tijd te nemen. Het vraagstuk komt dan geheel overeen met een

probleem over gedwongen trillingen ineen mechanisch systeem.

Zij b.v.

F = a cos m t.

Om de herleidingen eenvoudig te kunnen uitvoeren, schrijven
we F— a e

imt
en nemen aan het eind der bewerking van de

uitkomst het reëele gedeelte. Wij vinden dan

A,= TT

I
-eti + ii"*-»)]*-f.

2 n L q + i(tn 11) 1

A, = —'T —, . / —r e£* + *<“ 4*»)3 1 + r
2 2nLq+i (m + n) 2

en wij moeten dus het reëele stuk zoeken van

ai ( i i i
J \ gi mt

2n Llq+i (m + n) q+i(m n) )

dit is

a (q2 +n2 ni1 ) cos mt4- 2 q m sin m t

L (q2 +n2
m 2) 2 +4 q

2 ui2

Hierin vervangen wij q en 11 vooreerst door hun waarden,

? = -~’
2Tc

L r
2 C) waaruit q- +«* = (de

laatste uitkomst kunnen we ook direct opschrijven, daar q
2 + w

2

het product der wortels van (19) is), dan komt er
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/ i „\ rm .
(__ _ ;w

2
cos m t -T

- sin m t

a\LC ] , a L

L7l ~\ 2
r

1
m

1 'L ( i

~

2
\a

r- m
r

\LC~ m ) + ~F (iC /
+ "ïr

"

Voegen wij nu ook weer de termen met de onbepaalde con-

stanten toe, dan kunnen wede volledige oplossing van (22) voor

ons geval inden vorm brengen

e= A e~ qt cos (n t+x) + - cos (in t — p) ■ ■ ■ (25)
P

waarbij gesteld is

x r m

i i LC~~
m%

i .
.

i ~L
- cos ƒ =

b-») + tï- (re--”' 2 ) + tj-

of
/ i \ 2 r *0

+r- tg/= l/C-L^-

De eerste term in (25) stelt een oscilleerende ontlading voor,

zooals die zou kunnen bestaan, als er geen electromotorische

kracht werkte, de zoogenaamde „vrije” trillingen van het systeem.

Ten gevolge van den factor e~ q 1 worden deze spoedig onmerkbaar

en er blijft een periodieke stroombeweging over, die onafhan-

kelijk is van de lading, die aanvankelijk kan bestaan hebben, de

„gedwongen” trillingen. Deze hebben dezelfde periode als de

gegeven electromotorische kracht. De amplitudo hangt van de

grootheid p af, die hierbij de rol speelt vaneen weerstand, zij

wordt groot, als p klein is. Om dit te bevorderen, moet voor-

eerst r klein zijn. Nadert r tot nul, dan zien we het phase-

verschil tusschen de electromotorische kracht en de gedwongen

trillingen, dat voorgesteld wordt door p, tot nul of ’ït naderen,

naar gelang m
2 of^>-^— is. Verder blijkt, dat p kleiner wordt

naarmate m minder verschilt van i/YLC\ deze grootheid stelt,

zooals we gezien hebben, de frequentie der eigen trillingen van

het stelsel voor. Wij vinden dus ook hier weer de uit de theorie

der gedwongen trillingen van mechanische stelsels welbekende

stelling, dat deze een grootere amplitudo verkrijgen, naarmate de

periode der uitwendige kracht dichter bij die der eigen trillingen ligt.
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Is r en L gegeven, dan kunnen wij p klein maken, door de

grootheid (1 /C — Lm 2 ]2 kleinte maken. Zoo zien we, dat het,
om bij een gegeven wisselende electromotorische kracht sterke

wisselstroomen te verkrijgen, voordeelig kan zijn, inde keten

een condensator op te nemen. Men moet hierbij bedenken, dat de

grootheid ïjC gelijk aan o wordt als de afstand tusschen de platen
nul wordt, m. a. w. als er geen condensator inde keten staat.

§ 8. Twee ketens.

Wij beschouwen nu ook nog eens het geval, dat wij te doen

hebben met twee stroomketens, ineen waarvan een electromo-

rische kracht werkt, die een gegeven functie van den tijd is,

terwijl in elk der beide een condensator is opgenomen. Drukken

wij direct de stroomsterkten uit met behulp van de ladingen
der condensatoren, dan worden de vergelijkingen voor dit geval,
als we weer de ketens door de indices i en 2 onderscheiden,

r

d
=F -L 2

--

1 dt ' dt
'

d(i
( 26)

d *
l= _ L

d^
2

rfa

e, e
2

2 dt 2 dt2 dt2 C2

'

Wij zullen de formules uitwerken voor het geval, dat F een

enkelvoudige periodieke functie is, F—a cos int. Wij zullen

daarbij eens een eenigszins andere methode toepassen dan in het

vorige, waarbij we echter ook weer met exponentieele functies

werken. We vervangen dus F door F' = a e
lmt

, wijzen de groot-
heden, die wij daarbij verkrijgen met accenten aan; ej en e

2 ,
de

grootheden, waar het ons om te doen is, zijn dan de reëele

stukken van e,' en e 2
'.

Wij kunnen aan (26) voldoen door

e', =qx
e

‘ l
,

e'
2 =q2

e' m *,

waarin q,
en q.2 nog geschikt moeten worden bepaald. Substitutie

geeft, als we overal door den factor e
imt deelen

mqx r
x
i = a + L

{ qx
nï1

+ M q.±
m

1

m q.2
r.

2
i = L.

2 q2
m

1 +Mqxm2 p.
U 2
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Uit deze vergelijkingen kunnen wij qx
en q2 gemakkelijk op-

lossen. Beide zullen in het algemeen complex zijn, stel

qx
=x

x
e
l\ q2

= x
2

e
i &.

Er komt dan

e'j =x, e 1 !*+ W, e'
2 =x

2 e 1 (m i+ M
,

en dus e, =x
x

cos (m t + (3
t ), e

2
= <x

2
cos (m t + /32 ) . . (27)

Om nu de volledige oplossing te vinden, moeten wij hier bij-

voegen de termen, die zouden voldoen aan het stel vergelijkingen,
dat we verkrijgen door F= O te stellen, het is immers duidelijk,
dat ook daarna substitutie in (26) tot identiteiten zal voeren.

Ook de physische beteekenis ligt voor de hand. De reeds ge-

vonden termen stellen de gedwongen trillingen voor, inde beide

ketens opgewekt door de gegeven electromotorische kracht, de

nog te bepalen termen moeten de vrije trillingen aangeven, die

inde beide ketens ontstaan, als er aanvankelijk van nul verschil-

lende ladingen zijn. Om deze te vinden stellen we e", =px
e
xt

,

e"
2
= e

xt
,

waarin p x , p2
en 51 nog nader te bepalen zijn. Sub-

stitutie inde vergelijkingen (26) zonder den term F geeft (na

deeling door e xt)

r
\ P\ KFApx x

2 + Mp2 x 1 + =o,

p\ • • • < 2B )
K+A A x

2 + Mp x
y.
i +

JF =O.

'-'2

Uit deze twee vergelijkingen kunnen natuurlijk niet x, p x
en

p2
afzonderlijk worden opgelost, maar wel x en de verhouding

P\ lp2 l
zooals wij trouwens konden verwachten, immers als wij

eens een stel bij elkaar behoorende oplossingen voor e", en e"
2

hebben, dan vinden we onmiddellijk een nieuw stel door beide

met een zelfde constante te vermenigvuldigen. Door eliminatie

van pjp2
vinden we

(l x
x

2 +rxx -f (l2
x

2 + r
2

x + =M2x4
, . (29)

een vierdemachtsvergelijking om x op te lossen. Bij elk der vier

waarden voor x vinden we uit (28) de bijbehoorende waarde van

pjpx .
Kiezen we dan b.v. p x willekeurig, dan is p2

bepaald, zoo-

dat wij in het geheel in elk der vergelijkingen (27) vier termen
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moeten toevoegen, waardoor vier onbepaalde constanten worden

ingevoerd. De gegeven beginwaarden van

de, de
0

e”77 ’ e2 ’^7

geven ons dan ook juist vier betrekkingen, om die te bepalen.
Zijn er onder de wortels van (29) reëele, dan moeten die uit

den aard der zaak negatief zijn en de termen, die daaraan be-

antwoorden, stellen een aperiodisch afnemende lading voor,

die spoedig onmerkbaar wordt. Overigens zijnde wortels van

(29) twee aan twee toegevoegd complex en de reëele stukken

weer negatief, zoodat zij een oscilleerende ontlading met afne-

mende amplitudo voorstellen. Noemen wede vier wortels van

(29) voor het geval, dat alle vier complex zijn,

+i«,en • s.z
+'in

1 ,

dan kunnen we, bedenkende, dat bij toegevoegd complexe waar-

den van x toegevoegd complexe waarden van pt <p x behooren,<r, e ± is '
en <r

2
±iSl

,
de volledige oplossing van (26) inden vorm brengen

e, = cos [m t + /3,) c, e~ s'‘ cos («, t + y,) +

+--2c
2
e-** cos («2

t + y2 )
e

2
= cos (m t + fi2 ) + <7, c, * —cos («, t+y, + §,) +

+ (7
2

c 2 cos (« 2
t +y2 + §

2).

Wij konden op dergelijke wijze het geval behandelen, dat wij
te doen hadden met k ketens, in elk waarvan een electromoto-

rische kracht werkt en een condensator is opgenomen.

§ 9. Invloed van de dikte van den draad op den coëfficiënt

van zelfinductie.

Wij hebben tot nog toe de draden, waarmee we te doen

hadden, steeds als lijnvormig beschouwd. De dikte van den draad

kan echter invloed hebben op den coëfficiënt van zelfinductie.

Deze is immers de oppervlakteintegraal der magnetische inductie

voor zoover die aan een stroom ter sterkte i inde keten zelf

te wijten is, overeen oppervlak, dat den geleiddraad tot randlijn
heeft. Wanneer nu de draad merkbare dikte heeft, dan heerscht

er onzekerheid, wat betreft het oppervlak, waarover die integraal
moet worden uitgestrekt. Wel is bij een dunnen draad het gebied,
waarover deze onzekerheid bestaat, klein, maarde magnetische
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inductie is daar juist groot, zoodat daardoor toch een merkbare

invloed op de uitkomst kan ontstaan.

Wat den coëfficiënt van wederkeerige inductie betreft is dit,

behalve wanneer we te doen hebben met twee draden, die vlak

bij elkaar liggen, niet zoo. Daarbij hebben we namelijk te doen

met de oppervlakteintegraal der magnetische inductie, die wordt

veroorzaakt dooreen stroom van de sterkte I inde andere keten

en deze magnetische inductie zal in het algemeen in het gebied

der onzekerheid volstrekt geen bijzonder groote waarde hebben.

§ io. Bepaling van het magnetisch veld in eenvoudige gevallen.

Om de coëfficiënten van wederkeerige inductie en van zelf-

inductie in bijzondere gevallen te bepalen, zal het noodig zijn,

het magnetische veld te leeren kennen, dat wordt teweeggebracht

dooreen bepaalden stroom inden gegeven geleider. Dit kan

steeds geschieden met behulp van de stellingen, die wij in het

eerste hoofdstuk besproken hebben en wij zullen dit voor eenige

bijzondere gevallen uitwerken.

Beschouwen wij inde eerste plaats een vechten dvcuxdklos en

beperken we ons vooreerst tot het geval, dat de middenstof er

binnen en er om heen de lucht is. Wanneer de windingen zeer

dicht op elkaar liggen, kunnen wijden draadklos vervangen door

een aantal gelijke cirkels, evenveel als er windingen op den draad-

klos liggen, en in elk waarvan in denzelfden zin een stroom

loopt van dezelfde sterkte i als inden beschouwden draad.

Hebben wij nu te doen met een punt buiten den klos, dan kun-

nen we, wat de magnetische werkingen betreft, elk der cirkels

vervangen dooreen magnetische dubbellaag, waarbij wijde dikte

der laag 5 gelijk kiezen aan den afstand tusschen twee win-

dingen, waarvan immers is aangenomen, dat hij heel klein is.

De richting van de zuidmagnetische naar de noordmagnetische

laag is die, welke past bij de stroomrichting en de sterkte van

elk der ladingen, als we gewone electromagnetische eenheden

gebruiken, ifh. Daar nu de dikte van elke magnetische dubbel-

laag gelijk is aan den afstand vaneen paar windingen wordt

overal de werking vaneen noordmagnetische laag volkomen

opgeheven door de daarmee samenvallende volgende zuid-

magnetische en er blijft ten slotte niets anders over dan de
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magnetische ladingen + ifS, aan de uiteinden van den draadklos.
Voor punten binnen den klos kan deze uitkomst niet goed

zijn. Immers dan zou de magnetische kracht bij het passeeren
vaneen der eindvlakken een sprong maken. Het is trouwens

gemakkelijk in te zien, waar in bovenstaande redeneering een

conclusie is getrokken, die niet meer geldig is, als wij te doen

hebben met een punt binnen den klos. De aequivalentie van

een stroomkring en een magnetische dubbellaag geldt nl. alleen
voor punten buiten de laag. Willen wij dus de magnetische kracht

ineen punt P binnen den
LH

ne
/71

a rr oo \ 1klos (zie fig. 22) bepalen,
dan moeten wijde mag-

netische dubbellagen zoo

aanbrengen, dat P buiten

iedere laag valt en van de

twee lagen met tegenge-

steldelading, die ter weers-

zijden van P komen, kun-

nen wij dan niet zeggen
dat ze eikaars werking opheffen. Overigens blijft al het voor-

gaande gelden en wij kunnen dus per slot van rekening de

magnetische kracht in P berekenen, door behalve de magnetische
ladingen inde eindvlakken nog die op de vlakken U V en X V

in rekening te brengen, en dan ten slotte de limiet te zoeken

voor het geval, dat de afstand dezer vlakken tot nul nadert. De
krachten ten gevolge van de ladingen op de laatstgenoemde
vlakken naderen tot een limietrichting volgens de as van den klos
en hetzelfde geldt dus voor de resultante. Voor de grootte van

die ten gevolge van de lading op U V b.v. vinden we volgens
hoofdstuk I

kegelopening (P, UV)X y

Inde limiet wordt de kegelopening 2 jr en wij vinden dus voor

de totale kracht ten gevolge der ladingen op U V en X Y, beden-

kende, dat beide krachten de richting van de as van den draadklos

krijgen en dezelfde richting (naar links) hebben, 4tt In plaats
O

van 5, den afstand vaneen paar windingen, kunnen wij hier nog

Fig. 22.
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invoeren het aantal windingen per lengte-eenheid n, dan is natuur-

lijk 'hn= 1, en bovenstaande uitdrukking gaat over in 4 tv in.

Is de klos zeer lang in vergelijking met zijn doorsnede

dan kunnen we bij de berekening van het eerste deel der

magnetische kracht, als we niet te doen hebben met een

punt inde onmiddellijke nabijheid vaneen der eindvlakken, de

magnetische ladingen op elk dezer eindvlakken als ineen enkel

punt geconcentreerd beschouwen, m. a. w. afzien van de onder-

linge verschillen tusschen de afstanden van het beschouwde punt

tot de verschillende punten van zoo’n eindvlak. Noemen wede

afstanden van het punt tot de beide eindvlakken r, en r
2

en de

doorsnede van den klos s, dan wordt de magnetische kracht, als

het bedoelde punt buiten den klos ligt, voorgesteld door de

resultante van de vectoren en —in de behoorlijke rich-

el r
i

ting uitgezet langs de lijnen, die het beschouwde punt met de

polen verbinden.

Voor een punt binnen den klos komt daar dan nog de term

4tï in bij en daar r,
2

en r
2

~ groot zijn in vergelijking met s, (als

wij niet inde onmiddellijke nabijheid vaneen der uiteinden van

den klos zijn) zullen hier de eerstgenoemde termen weinig ge-

wicht inde schaal leggen en wij kunnen dus het veld binnen

den klos over het grootste deel als homogeen beschouwen. De

richting der krachtlijnen valt samen met die van de as van den

klos en de veldsterkte is 4tvi n.

Deze laatste uitkomst kunnen we, als wij eenmaal aannemen,

dat het veld binnen den klos homogeen is en daarbuiten mag

verwaarloosd worden (omdat daar alleen de bovengenoemde

termen te pas komen, die op eenigen afstand van de uiteinden

veel kleiner zijn dan 47r 1 n), ook zeer gemakkelijk afleiden uit

de stelling van de lijnintegraal der magnetische kracht. De alge-

meene formule (in gewone electromagn. eenheden)

j H* d s 4 ir I C„ d <r ,

kunnen wij n.l. toepassen op een weg, die bestaat uiteen rechte

lijn evenwijdig aan de as binnen den klos en die verder op

willekeurige wijze gesloten is. Alleen het eerste deel levert dan

voor de integraal in het linker lid iets op en wel, als / de lengte
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van den klos en H de gevraagde veldsterkte is, Hl-, de integraal
in het tweede lid stelt de hoeveelheid electriciteit voor, die per

tijdseenheid dooreen vlak stroomt, dat den integratieweg tot rand-

-1 ijn heeft. Daartoe levert elk der nl windingen, die alle dat vlak

eenmaal doorboren, een bijdrage i en de geheele integraal wordt

dus n li. Ook hieruit volgt dus direct

H 4 7T i n.

Deze beschouwingen gelden, zoowel wanneer zich lucht, als

wanneer zich een ijzeren kern binnen den draadklos bevindt. De

magnetische inductie, en dat is de grootheid waar het op aan-

komt, is in het tweede geval binnen den klos n X zoo groot als

in het eerste.

Bij de zooeven voor de bepaling van de veldsterkte binnen

den klos gebezigde redeneering valt nog het volgende op te

merken. Zij de richting van rondgang, die wij inde windin-

gen voor de positieve kiezen, en laat de positieve richting van

rondgang .r
2

voor den weg, langs welken wij ƒ H
S

ds namen, zoo

gekozen worden dat zij in het deel van dien weg dat binnen

den klos ligt, bij .j, past. Dan gaat men, zooals de beschouwing
vaneen figuur leert, een winding inde richting s

t volgende door

dien integratieweg heen ineen richting, die bij s
2 past. Dit in

het oog houdende vindt men, dat de voor H gevonden formule,
ook wat de algebraische teekens betreft, goed is. Daaruit volgt
dat, zooals wij reeds wisten, de magnetische kracht binnen den

klos een richting heeft, passende bij die van den stroom inde

windingen.
De gevonden uitkomsten maken het mogelijk, den coëfficiënt

van zelfinductie voor een draadklos te berekenen. Is weer / de

lengte daarvan en n het aantal windingen per lengte-eenheid,
dan mag men, als l zeer groot is in vergelijking met de middel-

lijn, rekenen, dat binnen de geheele holte van den klos het

homogene magnetische veld

H=4 % n i

bestaat, en dus, als de holte gevuld is met een zelfstandigheid
van de permeabiliteit /z, een magnetische inductie

B = 4 tt (i n i,
eveneens inde richting van de lengte. Het aantal inductielijnen
door éen winding gaande, is als 5 het oppervlak vaneen win-
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ding is 4 irpnSi, en het aantal dat door al de ril windingen gaat,

4 7T // ri l l Si.

Daaruit volgt voor den coëfficiënt van zelfinductie

L = 4 TT (i ri 1 1 5.

Bij de stroomsterkte i is er dus een arbeidsvermogen van

L ï1
= 2 TV [i n 2 l S 2".

Daar van het veld buiten den klos kan worden- afgezien en

het inwendige veld homogeen is, mag men zich voorstellen, dat

dit arbeidsvermogen gelijkmatig over de ruimte l S verdeeld is.

In het magnetisch veld bestaat dus een arbeidsvermogen per

volume-eenheid

2 TV |C2 tl
2

2
2

,

waarvoor men ook kan schrijven

-Lp ff=ißH (30)
8 5T ö 5T

Daar het voor de hand ligt, dat de toestand ineen bepaald

punt geheel door H bepaald is, komt men er toe, in elk magne-

tisch veld, ook als het niet homogeen is, deze laatste uitdruk-

kingen voor de energie per volume-eenheid aan te nemen. Inder-

daad kan men zoo in alle gevallen rekenschap geven van de

waarde, die wij in §len § 3 v°or de magnetische energie hebben

gevonden.
Wij werkten hier met gewone electromagnetische eenheden.

Men kan al de berekeningen in andere eenheden herhalen en

zal b.v. vinden, dat, als men de keus doet, die op p. 74 onder

D werd genoemd, het arbeidsvermogen per volume-eenheid wordt

gegeven door

i(z H2
=

1
B H = 82,B 2

, (30
2

“

2 2[t

(dus inden aether door | H 2), welke uitdrukkingen van denzelf-

den vorm zijn als de vroeger (blz. 102) voor het electrische

arbeidsvermogen gevondene.
Men kan overigens de uitdrukkingen (31) ook uit (30) afleiden, als

men bedenkt dat zoowel H als B gedefinieerd zijn (blz. 59 en 60) als

krachten op een eenheidspool werkend. Gaat men van de gewone

electromagnetische eenheden tot dein blz. 74> D_ genoemde over,

dan wordt de sterkte der eenheidspool V 47r maal kleiner.



INDUCTIESTROOMEN.174

Hetzelfde kan dan ook gezegd worden van dein een bepaald
geval op de eenheidspool werkende kracht, d. w. z. van de getal-
waarde van H en B (waaruit volgt dat jx. onveranderd blijft).

§ ir. Ringvormige draadklos.

Op dergelijke manier als bij een rechten klos kunnen wij het veld
vinden, dat behoort bij den stroom ineen draad, die in gelijke
dichte windingen om een cirkelvormigen ring is gewonden. Wij
behandelen eerst weer het geval, dat geen magnetiseerbare stoffen
voorkomen en stellen ons verder voor, dat de dikte van den ring
klein is in vergelijking met de andere afmeting. Uit dezelfde

redeneeringen als inde vorige paragraaf biijkt nu, dat buiten
den ring in het geheel geen magnetische kracht bestaat. Binnen
den ring is ze overal gelijk, de magnetische krachtlijnen zijn
ciikels met hun middelpunten op de as van den ring. Voor de
sterkte van het veld vinden wij dan weer uit de stelling der

lijnintegraal der magnetische kracht

H= 4 in,
als weer, evenals in het vorige, n het aantal windingen per lengte-
eenheid beteekent.

De voorwaarde van de doorloopendheid der tangentieele com-

ponent van H is aan het oppervlak van den ring schijnbaar niet
voldaan, daar inde lucht buiten den ring H= o. Daar ligt
echter het metaal van den geleiddraad tusschen, waar de stroom
doorvloeit.

Beschouwen wij nu verder het geval vaneen cirkelvormigen
weekijzeren ring, waarover op dezelfde manier draadwindingen
loopen, dan zien we, dat al de vorige beschouwingen blijven gelden
en wij vinden voor de grootte der magnetische inductie

B—4 tt in.

Wegens de groote waarde van fx wordt voor zoo’n stroomdraad
de zelfinductie zeer groot.

Wij beschouwen nu het geval, dat wij te doen hebben met

een weekijzeren ring, die slechts gedeeltelijk met windingen is
bedekt en wel in het geheel N. Wegens de groote waarde van

den coëfficiënt fx, zullen van de magnetische inductielijnen, die in
zeker gebied binnen het ijzer loopen, slechts weinige daar buiten
komen. Het zullen dus nog nagenoeg cirkels zijn. Uit de soleno-
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ïdale verdeeling volgt dan verder, dat overal langs zoo’n cirkel

de magnetische inductie dezelfde waarde heeft. Hetzelfde geldt
dan voor de magnetische kracht en de stelling van de lijninte-

graal geeft, als 0 de omtrek van onzen ring is,

Ho=4 x i N

en dus

4 ir i N
B = —ö~'

Wij zullen hetzelfde vraagstuk nu ook nog behandelen voor

het geval, dat de weekijzeren kern een kleine lacune ab vertoont.

Zij ab=■ l en de lengte van het overige deel van den omtrek

= o', de geheele omtrek O' + I=o. Als ab zeer klein is kunnen

wijde magnetische inductielijnen nog wel als cirkels beschouwen,

de magnetische inductie is dan weer

overal langs zoo’n cirkel gelijk, ze heeft

inde smalle luchtlaag tusschen a en b

ook dezelfde waarde als in het ijzer,
omdat de vlakken a en b loodrecht op

de inductielijnen staan en de normale

component der magnetische inductie steeds

doorloopend is. De stelling der lijninte-

graal van de magnetische kracht geeft nu

O' + Bl= 4vi N

dus

_

4Ti N

+ I)’
Daar voor ijzer [/, een groot getal is (grooter dan 300) blijkt

uit deze formule, dat de magnetische inductie inden kern door

de aanwezigheid zelfs vaneen kleine lacune belangrijk geringer

wordt. Dezelfde formule geeft ook eenigszins rekenschap van het

welbekende feit, dat het veld tusschen de polen vaneen gewonen

hoefvormigen electromagneet in sterke mate toeneemt, wanneer

de polen dicht bij elkaar gebracht worden.

§ 12. Coëfficiënt van wederkeerige inductie tusschen de klossen

vaneen Rhumkorff-inductor.

Als laatste voorbeeld van dezen aard zullen weden coëfficiënt

Fig. 23.
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van wederkeerige inductie tusschen de beide klossen vaneen

Rhumkorff bepalen. Zij N het aantal windingen van den pri-
mairen draad en / de lengte van den klos, die wij zeer groot
denken. Denken wij weer buiten den klos overal H = o, en bin-

nen den klos overal gelijk, dan geeft de stelling van de lijn-
integraal weer

Hl = a
t
KiN

en dus, binnen den weekijzeren kern,

„
-N

B 4 TT (Jt, l —.

De gevraagde coëfficiënt van wederkeerige inductie is nu de

oppervlakteintegraal der magnetische inductie overeen opper-

vlak, dat den tweeden draad tot randlijn heeft. Zij het aantal

windingen van dien draad N'
,

dan kunnen wij dit oppervlak be-

schouwen als te bestaan uit N' schijven, en voor elke schijf
kunnen wij ons bepalen tot het deel, dat binnen den kern ligt,
wegens de groote waarde van Wanneer dus Ode doorsnede van

den kern voorstelt, wordt onze oppervlakteintegraal in het geheel

■ NN'
n4 7T fil O

en dus de gezochte coëfficiënt van wederkeerige inductie

NN'
n4 * A* —J—
O.

§ 13. Inductie door beweging vaneen stroomgeleider.
Wij hebben ons in het vorige alleen nog maar beziggehouden

met stroomen, die het gevolg zijn van veranderingen in het

magnetisch veld, veroorzaakt door verandering van de stroomen

in vaste stroomketens. Ook wanneer een stroomgeleider verplaatst
wordt of van vorm verandert, verandert het magnetisch veld in

de omgeving en kunnen inductiestroomen worden opgewekt.
Wij denken ons vooreerst twee stroomketens, die wijdoor de

indices i en 2 zullen onderscheiden en waarvan de tweede geen
electromotorische kracht bevat. Wij willen nu den inductiestroom

in die tweede keten bepalen, als de eerste vaneen stand A

naar een stand B wordt gebracht, waarbij ook vormverandering
geoorloofd is, maar waarbij in deze eerste een constante stroom-
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sterkte zj bestaat. Daartoe kunnen wij uitgaan van het experi-

menteel vastgestelde feit, dat de totale inductiestroom in 2 nul

is, wanneer na willekeurige veranderingen de stand van 1 en de

stroomsterkte in dien geleider weer worden, wat zij eerst waren.

Wij stellen ons voor, dat vooreerst de keten 1 inden stand A

wordt gesloten, daarna de keten inden stand B gebracht, ver-

volgens verbroken en weer inden stand A teruggebracht. De

totale inductiestroom moet dan nul zijn. Door de laatste ver-

plaatsing van den eersten draad, waarbij daarin geen stroom

loopt, wordt geen inductiestroom in 2 opgewekt. Wij hebben

dus, als wijden coëfficiënt van wederkeerige inductie inden

stand A, M
a

en inden stand B, Mb noemen, r2
den weerstand

inde tweede keten en j den door de verplaatsing opgewekten
inductiestroom (zie blz. 149)

M
a

+ j+ Mb
—f

= o,
r

2
r
i

dus . {Ma
Mb ) ij

J
r

2

Van de zelfinductie in 2 behoefde bij deze redeneering niet

gesproken te worden, omdat vóór de beschouwde veranderingen,

en ook daarna (als men maar lang genoeg wacht) de keten zon-

der stroom is. Uit de integraal ƒz2
dt, over den geheelen duur

der veranderingen genomen, valt dientengevolge de van de zelf-

inductie afkomstige term y
Z.

2 (zie b. v. verg. (7) van

blz. 150) weg.

Dat de inductiestroomen, die door de verplaatsing van 1 wor-

den teweeggebracht, op de zooeven aangegeven wijze kunnen

worden berekend, volgt overigens onmiddellijk uit de grondstel-

ling die in Maxwell’s tweede vergelijking is uitgedrukt. De

lijnintegraal der electrische kracht langs den geleider 2 wordt

altijd bepaald door de verandering van het aantal inductielijnen,

dat hij omvat, onverschillig of die verandering dooreen veran-

dering van de stroomsterkte in 1, of dooreen relatieve ver-

plaatsing van den eenen kring ten opzichte van den anderen

wordt veroorzaakt.

Wij kunnen dan ook de vergelijkingen (7) van blz. 150 onmid-

Lorentz Lessen VIII. 12
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dellijk zoo wijzigen, dat zij voor willekeurige verplaatsingen en

vervormingen der geleiders, al of niet gepaard met veranderingen
der stroomsterkten gelden. Inde eerste vergelijking stelde de

d i.
term M de met het negatieve teeken genomen verandering per

tijdseenheid voor van het aantal inductielijnen, van 2 afkomstig en

door 1 omvat. Daar dat aantal in alle gevallen door Mz
2

wordt

gegeven, hebben wij slechts den genoemden term door (Mi.,)

te vervangen. Evenzoo om rekening te houden met een even-

tueele vervorming van den stroomgeleider, waardoor de coëfficiënt

van zelfinductie kan worden gewijzigd, schrijven wij ~ f(A h)

7-
dz

i
in plaats van — L x -~.

De vergelijkingen worden op deze wijze

i| r d, T
.. d

....J (32}
*

2
“ I 2 (Z " 2 ' 2)

Wij zullen nu ook voor dit geval de verandering van het

arbeidsvermogen nagaan. Daarbij zullen we eenvoudigheidshalve
onderstellen, dat de beweging zoo langzaam geschiedt of althans

zoodanig geregeld is, dat er geen kinetische energie ontstaat,

verder dat er geen krachten zooals de zwaartekracht in het spel
komen, dan hebben wij alleen te letten op den arbeid der krachten,

die de beweging veroorzaken en der electromotorische krachten

en op de warmteontwikkeling inde ketens en het electromag-
netisch arbeidsvermogen in het veld. Het laatste is op ieder

oogenblik bepaald door de formule (8), noemen wij d W den

arbeid der krachten, die de stroomketens bewegen gedurende een

tijdselement dt, dan vinden we

d A
dW+Ft ix dt+ F

2
z
2
dt z’, 2r,d t + i

2
2
r

2
dt + --j-

dt.

Door nu inden laatsten term de uitdrukking (8) te substitueeren

en de overige met behulp van (32) te herleiden, vinden we
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dW+ i
x {Lx

i
x ) dt +i2

~ (£, i
2 )dt+ i

x
~(Mi

2) dt+ i
2
~ (Mix ) dt =

=— (i Z.J z,
2 ) dt + (i Li, *2") dt + 4) d t

of na herleiding

dW= \ix ‘ l dL
x —\i*dL2

i
x
i

2
dM.

Beschouwen wij nu, om de uitkomst eenvoudig in woorden te

kunnen brengen, het geval, dat de coëfficiënten van zelfinductie

constanten zijn, dan gaat deze formule over in

d W= 2, i
2

d M (33)

Geeft deze formule een positieve waarde voor dW, dan kost

de beschouwde verplaatsing ons dus arbeid, de stroomketens

oefenen dan op elkaar krachten uit, die zich tegen deze ver-

plaatsing verzetten. Blijkt d W negatief, dan oefenen de ketens

krachten op elkaar uit, die de verplaatsing zelf zouden teweeg-

brengen. Deze krachten worden electrodynamische • werkingen

genoemd. Hebben de stroomen bij elkaar passende richtingen,

dan kost een verplaatsing, waarbij M kleiner wordt, ons arbeid,

de ketens oefenen dus krachten uit, die zich tegen zulk eene

verplaatsing verzetten. Deze krachten keeren om van teeken, als

eender stroomrichtingen van teeken omkeert.



HOOFDSTUK V.

Beschouwing van het arbeidsvermogen in het

electromagnetische veld.

§ 1. Algemeene vergelijking.
Wanneer we een aantal vergelijkingen hebben, die een physisch

verschijnsel bepalen, dan kunnen wij daaruit steeds een verge-

lijking afleiden, die de wet van het behoud van arbeidsvermogen
uitdrukt. Wat den vorm betreft, moet die vergelijking een aantal

termen bevatten, wier som constant is, dus de som van hun ver-

anderingen nul, en om ze te vinden, kunnen wij uitgaan van de

uitdrukking, die de verandering van zeker arbeidsvermogen of

den arbeid van zekere krachten voorstelt. Voor ons geval komen

wijdoor dien gedachtengang er toe, b.v. door ons te laten leiden

door de analogie met een stroomende vloeistof, te gaan trans-

formeeren de integraal
f(E.C)dS,

uitgestrekt over de ruimte binnen zeker gesloten oppervlak <7.

Daarbij gaan wij uit van de grondvergelijkingen inden op blz.

75 aangegeven vorm. De eenheden zijn dus de op blz. 74 onder

D genoemde. Wij kunnen de beschouwde ruimte door discon-

tinuïteitsvlakken zoodanig in stukken verdeelen, dat binnen elk

dier stukken alle voorkomende grootheden doorloopend zijn. Wij
herleiden nu onze integraal met behulp van de hoofdverge-
lijking I, als volgt:

ƒ(e,C, +E,C, + E, C.) 4 S= « ƒ j E„ +

Door partieel integreerèn brengen wij dit nu inden vorm
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+cf\ E
x (H, cos (n,y) Hy

cos (n, z)) +Ey (Hx
cos (n, z)

H
z

cos [n, x)) + E
z (Hy

cos (n, x) Hx
cos (n,y))\dtr +

-f- 2 c J~ j EXj (H„7
cos (n,y) H

yi
cos ( n, z)) E

XII (HZII
cos [n,y)

U
yil

cos (n, z) ) + \dn.
De eerste oppervlakteintegraal moet genomen worden over het

buitenoppervlak <r, de verdere, waarbij tusschen haakjes nog twee

paren termen moeten worden toegevoegd, die uit het eerste paar

door letterverwisseling ontstaan, over de verschillende disconti-

nuïteitsoppervlakken. Elk daarvan kunnen wij schrijven inden vorm

f‘ 1 E_r/
E

y/
E

z/ j E
x//

E
y//

E
2// j

| H
r/

H
y/

H
z/ +j H

J/;
<r-

J I cos(xx) cos(mj) cos (nz) cos (« x) cos(«j) )
Trekken wij inden eersten determinant van de eerste rij de

derde vermenigvuldigd met E
B/

af en van de tweede rij de derde

vermenigvuldigd met H,
;/

dan blijven in die rijen de projecties

op de assen van de tangentieele componenten van E en H over,

door dan den tweeden determinant op dezelfde wijze te behan-

delen, blijkt, wegens de doorloópendheid van die tangentieele

componenten, dat beide determinanten gelijk zijn. Wij kunnen

dit ook inzien, door op te merken, dat de eerste determinant

voorstelt den inhoud vaneen parallelepipedum, beschreven op

de drie vectoren E
p

H
7

en den eenheidsvector inde richting
der normaal. Deze inhoud blijft onveranderd, wanneer we E/ en

H/ door hun tangentieele componenten vervangen. Evenzoo kun-

nen weden tweeden determinant interpreteeren, waaruit dan

weer de gelijkheid volgt.

Wij herleiden onze vergelijking verder met behulp van de

hoofdvergelijking 11, tevens zullen wij bij de oppervlakteintegraal
de integrand weer in determinantvorm brengen. Er komt dan

ƒ(E, C
x +EyCy + E, C

2) dS + ƒ( Hx
B

x +UyB„ + H
3

B
2) dS =

r E
* E, E

*

=— cl H
x

H
y

H
z \ du.

J \ cos (n x) cos [ll y) cos (n z) j
Wij denken ons nu, dat wij met isotrope stoffen te doen heb-
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ben. Wij moeten echter, wat de verdere herleiding van de eerste

integraal betreft, onderscheid maken tusschen de ruimte, inge-
nomen door geleiders en die, ingenomen door dielectrica. We

splitsen dus die integraal in twee stukken, die wij nu verder

door de indices I en 2 zullen aanwijzen. Inde laatste hebben

wij, volgens de hoofdvergelijking IV, C= D, inde eerste, vol-

gens V, C = i//j (E + E„) dus E = p C E^.
Door dit in te voeren, vinden we, de teekens omkeerende

S (®v.r Q*. + Ey, C
ey + E

e ~ CJ d5, J"p + C-
y + C 2

Z) dS,

ƒ (E_t
D

r +E, Dj, +E
2 DJ dS

2 f (H r
B, + Hj, B

r +HLBJ d S

r [ e
z

=c I H
2

d <r.

J COS (ft x) COS (ft _y) COS (ft £)

Schrijven wij nu den determinant inden laatsten term inde

gedaante cos (n x) (E,, H
2
E

2 H,,) + cos (ny) (E2
H

x E.r H
2) +

cos (n z) (JLX Hj, Ej, H
x), dan blijkt, dat wij hem kunnen opvat-

ten als de component inde richting der naar buiten getrokken
normaal vaneen vector i/cS, wiens componenten inde richting
der assen zijn E

y
H

2
- E

2 H„ enz., die dus gelijk is aan het vec-

torproduct [E . H],
Verder kunnen wijde formule vereenvoudigen, door volgens

de hoofdformules V en 111 inde beide laatste termen van het

eerste lid in te voeren D= £ E en B = pt, H. Er komt dan ten

slotte

ƒ"(E,. C)ddl - ƒpC^dS.-^f^eK^dS,-
—fif*H2 dS = f S

K
dtr (i)

In deze vergelijking stelt nu klaarblijkelijk de eerste term den

arbeid voor, die door de electromotorische krachten inde ge-
leiders verricht wordt, berekend per tijdseenheid.

§ 2. Bijzondere gevallen.
Om de beteekenis der overige termen te herkennen kunnen

wij het eenvoudigst eenige bijzondere gevallen beschouwen.

Denken wij ons vooreerst, dat het oppervlak tr zoover weg ge-
kozen wordt, dat wij van de laatste integraal overeenkomstig
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onze vroegere beschouwingen mogen afzien. Hebben wij dan

verder met een stationairen toestand te doen, dus met ver-

schijnselen, zooals wij in hoofdstuk 111 beschouwden, dan blijft
van de vergelijking alleen over

S(Et .C)dSI
= SpC*dS 1 (2)

Het tweede lid stelt klaarblijkelijk de warmte voor, die volgens
de wet van JOULE in onze geleiders ontwikkeld wordt en de

vergelijking drukt uit, dat deze aequivalent is met den arbeid

der electromotorische krachten.

Deze aequivalentie bestaat niet inde gevallen, die wij in het

vorige hoofdstuk beschouwden, waarbij ten gevolge van de ver-

andering der stroomsterkte inde geleiders de energie in het veld

af- of toeneemt. Denken wij ons daarbij, dat geen ladingen op

geleiders ontstaan of veranderen, dan is in het omringend dielec-

tricum E constant en onze vergelijking wordt

f(Ke .C)dSl= fp&dS, . . (3)

De laatste term, het verschil tusschen den arbeid der electromo-

torische krachten en de ontwikkelde warmte, geeft de verandering
in het arbeidsvermogen, dat ten gevolge van het magnetisch
veld, dat de stroom teweegbrengt, bestaat. Dit blijkt te worden

voorgesteld door

JtpH'dS.
Evenals bij de overeenkomstige formule in § 5 van hoofdstuk 11,

komen wij er toe deze energie op bepaalde manier over de ruimte

verdeeld te denken en wel aan elk element a S de hoeveelheid

toe te schrijven. Zoo vinden wij, in overeenstemming
met het op blz. 173 gezegde, dus voor de energie per volume-eenheid

(in electromagnetische eenheden H 2
,

in electro-
-8 7T

statische H 2),
8 7T C“

waarvoor wij ook kunnen schrijven

1B2 (in electromagnetische eenheden —B2
,

in electro-
-2 fA

K b
8 7T [A

statische - ——B 2),
O 7T [/. C“
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of 1

Y (H.B) (in electromagnetische eenheden (H .B) en in
8 7T

electrostatische
Q , (H.B)).
o 77 C

&

Nemen wij nu eindelijk ook nog de mogelijkheid vaneen ver-

anderlijke electrische kracht inde dielectrica in aanmerking, dan

kunnen wede vergelijking (1) schrijven

f(K.C)dS,= fP C*dS fisE>dS.2 +

Zij drukt dan uit, dat de arbeid der electromotorische krachten

gelijk is aan de ontwikkelde warmte plus de vermeerdering van

het arbeidsvermogen in het veld. Wij kunnen dit laatste op-
vatten als uit twee deelen te bestaan, waarvan het eene

Ji £ E2 dS
2

alleen van de electrische kracht afhangt en geheel overeenkomt
met het arbeidsvermogen, dat wij in hoofdstuk II in electro-

statische gevallen hebben leeren kennen, terwijl het andere

SivWds
alleen van de magnetische kracht afhangt en bij dein hoofd-

stuk IV beschouwde inductiewerkingen de hoofdrol speelt. Het

ligt voor de hand deze beide deelen te noemen de electrische

en de magnetische energie.

§ 3. Energiestroom van Poynting.
Beschouwen wij nu de vergelijking (i) weer voor het algemeene

geval, waarbij wij dus beginnen met een geheel willekeurig op-
pervlak cr aan te brengen, en dan te letten op het stelsel, dat

binnen dat oppervlak ligt. De beteekenis der verschillende ter-

men in het eerste lid volgt nu uit het voorgaande van zelf,
alleen de oppervlakteintegraal in het tweede lid moet nog ge-
interpreteerd worden. Deze moet natuurlijk voorstellen de energie,
die ons stelsel aan de omgeving afstaat of daaruit opneemt; zoo

iets zal in het algemeen stellig plaats hebben, daar immers het wille-

keurig aangebrachte oppervlak 5- het verband tusschen de lichamen

daar binnen en daar buiten niet opheft. Daar deze afgestane of

opgenomen energie wordt voorgesteld dooreen integraal, uitge-
strekt over het geheele oppervlak 7, ligt het voor de hand aan

elk element van dat oppervlak het bijbehoorende element der

integraal S„ d 7 te doen beantwoorden. Zoo komt POYNTING er
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toe, te spreken vaneen energiestroom, waardoor per tijdseenheid

een hoeveelheid energie S„do- door het oppervlakte-element da

stroomt. Hierbij is de vector S bepaald door

S = tf [E.H] (5)

dus geheel onafhankelijk van het oppervlak <7. Dezen vector

kunnen wij nu in ieder punt der ruimte aangeven. Stelt men zich

dezen energiestroom van POYNTING voor, dan kan men eiken

term inde energievergelijking op eenvoudige wijze interpreteeren.

§ 4. Beschouwing vaneen eenvoudig geval.

Wij zullen deze beschouwingen inde eerste plaats toepassen

op het geval vaneen enkelen

gesloten geleiddraad, waarin

een electromotorische kracht

werkt en waarin een constante

stroom bestaat. Laat fig. 24

den draad voorstellen en de

electromotorische krachten

werken in het deel tusschen

A en B, zoodat A de positieve pool is en de stroom dus inde

richting der pijltjes rondloopt. Wij zullen nu zien, dat volgens

het theorema van POYNTING uit het element A B voortduiend

energie inden aether stroomt, terwijl aan de overige deelen van

den draad energie uit den aether wordt opgenomen.

Inden geleider bestaat, zooals wij weten, buiten het element

overal een potentiaalverval en dus een electrische kracht inde

Fig. 25.

Fig. 24.
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richting van den stroom. Deze is er zoowel dicht bij het opper-

vlak van den draad als binnen in en daar aan het oppervlak de

tangentieele component, dat is in dit geval de geheele electrische

kracht doorloopend is, is er ook onmiddellijk buiten den draad

een vector E. Daar bestaat ook een magnetische kracht H. Laat

ons voor het gemak een stuk van den draad beschouwen, dat

de gedaante heeft vaneen langen, recht cirkelvormigen cylinder
en onze aandacht vestigen op een gedeelte ongeveer midden in

dat stuk. De vector E heeft dan de richting der beschrijvende
lijnen van den cylinder, de vector H is gericht volgens de raak-

lijn aan een cirkel, met zijn middelpunt op de as en wiens vlak

loodrecht op die as staat en zoodanig, dat hij een richting van

rondgang langs dien cirkel aangeeft, die past bij de richting van

den stroom. De vector S staat op beide loodrecht en zoo, dat

zijn richting past bij een wenteling van E naar Hover een

rechten hoek, dat is dus naar binnen. Deze beschouwing zal bij
benadering overal inden draad buiten het element doorgaan,
als slechts de kromtestraal groot is in vergelijking met de dikte

van den draad. Dan stroomt dus overal energie uit de omgeving
den draad binnen, behalve in het element. In het gedeelte tusschen

B en A heeft de stroom de richting B A dus ook H dezelfde

richting als bij het aangrenzende deel, maar het potentiaalverval
en dus ook de electrische kracht werktin de richting A B, dus

juist tegengesteld aan die in het aangrenzend deel. Daarmee

keert ook de richting van den vector S om, deze is dus hier

van den draad afgericht. Bij het gedeelte, waar electromotorische

krachten werken, stroomt dus voortdurend energie uit de keten

naar het medium. Deze stroomt dan verder door het medium en

treedt verderop weer den draad binnen.

Passen wijde vergelijking (i) toe op het nu beschouwde geval
en nemen we voor de ruimte binnen het oppervlak cr een deel

vaneen draad, waar geen electromotorische krachten werken,
dan valt uit het eerste lid dier vergelijking de eerste term weg.
Ook de beide laatste termen zijn nul, omdat we een stationairen

toestand onderstellen. De vergelijking drukt dan uit, dat de

warmteontwikkeling in het beschouwde deel van de keten, een

grootheid, die werkelijk kan worden gemeten, gelijk is aan de

uit het medium opgenomen energie.
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Het volgende heeft men wel als een bezwaar tegen de theorie

van POYNTING aangevoerd. Wij beschouwen het eenvoudigste
electrostatische geval, een positief geladen bol, aan alle kanten

door den aether omringd, geplaatst in het magnetisch veld der

aarde. Laat (fig. 26) OH de richting van het aardmagnetisme zijn.
Ineen willekeurig punt
P buiten den bol heb-

ben dan E en H de

inde figuur aangege-

ven richtingen, daar

bestaat dus ook de vec-

tor S. Deze is inde

punten der lijn 0 H

gelijk aan nul, overal

elders heeft hij een be-

paalde waarde en be-

staat er dus in het

medium een energie-
stroom. Dit schijnt
vreemd, daar de ge-
heele toestand van het

stelsel steeds dezelfde

blijft. Beschouwen wij echter den vector S wat nader, dan zien

we, dat dit met het bestaan vaneen energiestroom niet in strijd
is. S heeft namelijk in ieder punt de richting van de raaklijn aan

een cirkel ineen vlak, loodrecht op 0 H en met zijn middelpunt
op OH. In alle punten van zoo’n cirkel is E en natuurlijk ook

H even groot en maken zij denzelfden hoek met elkaar, dus is

ook Sin al die punten even groot. Volgens het theorema van

POYNTING loopt dus de energie in cirkels om de as zoodanig dat

door elke doorsnede vaneen overal even wijde cirkelvormige
buis evenveel energie gaat, en het is duidelijk, dat daardoor aan

den toestand van het geheele stelsel nooit iets verandert. Men

zal dus vaneen dergelijken energiestroom niets bemerken en kan

dus zeker niet zeggen, dat de beschouwingswijze van POYNTING

met eenige waarneming in strijd is.

Fig. 26.
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Electromagnetische lichttheorie.

§ i. Vrije aether.

Wij komen nu nog eens terug op onze algemeene formules
en wel inde eerste plaats die, welke gelden inden vrijen aether

rot H = C, div C = o,

rot E = B, div B = o,
c

B = H,

C = E.

Wij kunnen uit deze vergelijkingen gemakkelijk alle vectoren

behalve H of alle vectoren behalve E elimineeren, dan vinden wij

rot rot E = Ë
c-

en evenzoo rot rot H = ~ H.

Wij zullen nu met de eerste vergelijking doorwerken, voor de
tweede gelden natuurlijk dezelfde beschouwingen. Drukken wij
van beide leden de afzonderlijke componenten uit, dan vinden

wij voor die inde richting der W-as

dy ) dz\dz bx) c- ?tl ’

wat wij kunnen brengen inden vorm

+ + ± E.r
ÖJ/ 90/ \c>^2 d/2

r
a s

2 / C
2

•

Nu volgt uit onze hoofdvergelijkingen div E= O, zoodat wij
voor de laatste vergelijking ook kunnen schrijven
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= (O

Evenzoo voor de andere componenten.
De nu gevonden differentiaalvergelijkingen drukken uit, dat

wij te doen hebben met een toestand, die zich met de snelheid

c voortplant. Wij zullen dit niet algemeen bewijzen, maar ons

beperken tot het eenvoudigste en belangrijkste geval van voort-

planting, waarbij n.l. op zeker tijdstip de toestand in alle punten
vaneen bepaald vlak en evenzoo van alle daarmee evenwijdige
vlakken dezelfde is. Het karakter van de voortplanting met overal

gelijke snelheid brengt mee, dat dat dan op ieder tijdstip zoo

is. Wij noemen dit een voortplanting met platte golffronten, de

bedoelde evenwijdige vlakken zijnde golffronten. Noemen wij
nu de grootheid, die den toestand bepaalt 0 en kiezen wijde

?cp zet
Z-as loodrecht op de golffronten, dan zijn en overal nul

en de vergelijking

Acb== l^*
C~ cl/2

wordt eenvoudig

T7‘
=

7‘lü‘ <2)

en de algemeene oplossing is

0 =/i o—Ct) +f2 (2 + C t), (3)

waarbij fx en f2 willekeurige functies zijn.
Beschouwen wij vooreerst alleen den eersten term, dan is het

gemakkelijk in te zien, dat onze vergelijking uitdrukt, dat ineen

willekeurig punt op zeker tijdstip de toestand bestaat, die t secon-

den eerder voorkwam ineen punt, dat wij vinden door vanuit

het beschouwde punt overeen afstand c t in de richting der

Z-as terug te gaan, dus inderdaad, dat de toestand zich met de

snelheid c inde richting der .zf-as voortplant. Op dezelfde manier

beschrijven we door in verg. (3) alleen den tweeden term te be-

houden een toestand, die zich inde richting der negatieve .Z’-as

met de snelheid c voortplant. Beide toestanden kunnen ook

tegelijkertijd inde beschouwde ruimte bestaan, wat dan wordt

uitgedrukt door de formule (3) in haar volledige gedaante. Wij
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zullen ons echter eenvoudigheidshalve tot den eersten term bepalen.
Het resultaat van deze beschouwingen is dus, dat door de

vergelijkingen van Maxwell inden vrijen aether een evenwichts-

verstoring kan beschreven worden, die zich voortplant met platte
golffronten en met een voortplantingssnelheid c. Zulke electro-

magnetische golven zijn het eerst waargenomen bij de beroemde

proeven van Hertz, waarbij bewezen werd, dat de periodieke
toestand, die ontstaat bij de oscilleerende stroomen ineen ge-

leider, zich met eindige snelheid door het dielectricum voort-

plant. Men heeft daarbij te doen met een enkelvoudig periodieke
toestand, dus met een bijzondere oplossing der vergelijking (2)
van den vorm

Hcos —**) +*} (4)

waarbij A de golflengte der electromagnetische golven voorstelt.

De voortplantingssnelheid c heeft men later kunnen bepalen uit
de golflengte en den trillingstijd, wat een uitkomst geeft in over-

eenstemming met de waarde, die uit Maxwell’s theorie volgt.
Wij hebben n.l. in hoofdstuk I al gezien, dat de coëfficiënt c

de verhouding van de electromagnetische en de electrostatische
eenheid van electriciteit aangeeft en dat dit getal inderdaad de

dimensies eener snelheid heeft. De waarde is 3.io
10 cM. per sec.

en komt juist overeen met de voortplantingssnelheid van het

licht en dit heeft Maxwell geleid tot de onderstelling, dat het

licht zelf zoo’n electromagnetische evenwichtsverstoring is. Het
onderscheidt zich van de golven van Hertz slechts quantitatief
(nl. doordat de golflengte zeer veel kleiner is).

In deze electromagnetische lichttheorie is blijkens het vorige
de grootheid Cp, die de evenwichtsverstoring bepaalt, de zooge-
naamde lichtvector, de electrische of de magnetische kracht.

Wij zullen nu, ons beperkende tot platte golven, nader onder-

zoeken, hoe het met dezen vector gesteld is.

Daar bij onze onderstelling alle differentiaalquotienten naar

x en y nul zijn, volgt uit de vergelijking
C> H„

_
_

I .

9 X ?y c

t
z
= O,

en uit
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+ 1T
1 =°’

d*d y s

cl 0

Evenzoo vinden wij
i> H.

H_ = O en —— == O.
c z

De grootheden E
z

en H
z zijn dus in ieder punt der ruimte en

op ieder tijdstip constant. Wanneer wij alleen letten op de voort-

planting vaneen evenwichtsverstoring, kunnen wij ze gelijk aan

nul stellen. Wij vinden dus, onverschillig of wijde electrische

of de magnetische kracht als lichtvector opvatten, dat deze steeds

loodrecht staat op de voortplantingsrichting, wat wij uitdrukken

door te zeggen, wij hebben bij het licht steeds met transversale

golven te doen.

Onze vergelijkingen worden nu nog eenvoudiger, voeren wij
n.l. E

z
= o en H

z
= o in, dan vinden wij

Daar het bovenste stel en het onderste geheel van elkaar on-

afhankelijk zijn, kunnen wijden toestand opvatten als ontstaan

door superpositie van twee andere. Bij den eersten zijn E
x
= O

en H, =o, terwijl het verband tusschen E
y

en H
r

wordt gegeven

door het bovenste stel vergelijkingen, waaruit volgt

c* 2 H* i JEH*]

(6)
en y Ej, i

ög* ~c2 Bt 2 )
bij den tweeden zijn K

y
= O en = O en wordt het verband

tusschen E_r
en H

y gegeven door het onderste stel vergelijkingen
van (5), waaruit ook weer betrekkingen volgen, overeenkomende

met (6). Deze beide toestanden, waarbij dus de lichtvector steeds

en overal evenwijdig aan een bepaald vlak is, noemen we gepo-
lariseerd licht. In het bovenstaande ligt opgesloten, dat een bun-
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del natuurlijk licht steeds kan worden opgevat als ontstaan door

superpositie van twee bundels, die in onderling loodrechte vlak-

ken gepolariseerd zijn.
De lichtstralen vallen samen met de normalen op de golf-

fronten, zij hebben nu volgens het vorige hoofdstuk een electro-

magnetische beteekenis. Wij hebben n.l. gezien, dat de vector

van POYNTING, die den energiestroom voorstelt, steeds loodrecht

staat, zoowel op de electrische als op de magnetische kracht.

De lichtstraal geeft dus in elk punt de richting van dezen vector

aan, zoodat de lichtstralen ook als stroomlijnen voor de electro-

magnetische energie kunnen worden opgevat.

§ 2. Isotroop dielectricum.

Willen wij nu de uitbreiding eener electromagnetische even-

wichtsverstoring, dus in het bijzonder van licht, ineen isotroop
en homogeen dielectricum bestudeeren, dan hebben wij in onze

hoofdformules slechts de laatste te wijzigen, in plaats van C = É
komt C =fË, waarbij £ de dielectrische constante van het be-

schouwde medium is. Daardoor gaat (1) over in

£ 92 Er
AK

*
=

71T7 (7)

Evenzoo komt in plaats van (5) en (6)

(8)
ÖH„ • 9E.*

E
r

—c- --= H,
95*92

y }
en

=
L *lKy

_
_£_ E,

9z1
c

2 9tl 952
c

2 9£2
' ’ '

met overeenkomstige formules voo.r H,, en K
x.

Wij vinden dus nu een voortplanting met de snelheid c/V's ,

maar die overigens geheel met de vorige overeenkomt. Door de

beschouwing der magnetische kracht zouden wij hetzelfde vin-

den. De verhouding der voortplantingssnelheid inden aether,
tot die ineen bepaalde middenstof, is door optische methoden

gemakkelijk te bepalen; deze is namelijk niet anders dan de

brekingindex der bedoelde stof en volgens onze theorie moet
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dus voor ieder dielectricum de brekingsindex gelijk zijn aan den

vierkantswortel uit dielectrische constante. Deze uitkomst ‘wordt

door de waarnemingen in het algemeen niet bevestigd, want de

brekingsindex is afhankelijk van de golflengte. Alleen bij stoffen

waar deze afhankelijkheid zeer gering is, in het bijzonder bij

gassen, vinden we een bevredigende overeenstemming tusschen

de waarden van de dielectrische constante en het quadraat van

den brekingsindex. Overigens worden de verschillen verklaard

inde electronentheorie.

§ 3. Terugkaatsing en breking.

Wij zullen, om de genoemde bezwaren uit den weg te gaan,

ons veruer beperken tot monochromatisch licht en wij zullen nu

de verschijnselen beschouwen, die zich voordoen bij den over-

gang van de eene middenstof inde andere, waarbij wij natuurlijk
te zorgen hebben, dat voldaan is aan de op blz. 76 genoemde
grensvoorwaarden/j

Wij denken ons twee middenstoffen, die wijdoor de indices

I en 2 onderscheiden en die aan elkaar grenzen volgens een plat
vlak, dat wij tot X Y vlak kiezen. Wij denken ons, dat inde

eerste middenstof licht op het grensvlak valt onder een hoek <p
met de normaal, wij plaatsen onze F-as loodrecht op het vlak

door de lichtrichting en de normaal (invalsvlak) en rekenen den

hoek <p van OZ naar OX. Om de formules, die dit invallend

licht voorstellen, te vinden, brengen wij eerst een nieuwe Z'-as

aan langs den invallenden lichtstraal inde voortplantingsrichting
en een W'-as XY O Z'. Wij denken ons, zooals gezegd,
monochromatisch licht, bovendien gepolariseerd, maar het polari-
satievlak kan een willekeurigen stand hebben t.o.v. het invalsvlak.

Wij hebben dan

=

E
f ,= Bi cos ( af .-£= /).

De index i is hier bij verschillende grootheden geschreven, om

aan te wijzen, dat wij met het invallend licht te doen hebben.

Lorentz Lessen VIII. Ij
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Met behulp van (8) leiden we hieruit af

H,v =- At Vs;cos 77 (*' ~

hi
y
= BtV^ cos (ƒ' yr/)-

Uit deze formules volgt:

E
ix =Bi cos cp cos y- [x sin <p + z cos <J> y=. ,

27C i C \
E,

r

= Ai cos yx sin <p + z cos <p tj ,

E/. = Bi sin (p cos
~A'- {x sin 0 + z cos Cp y=

en

=— Ai V £, cos Cp cos —( x sin <J> + z cos Cp -r— /),
A

z* \ V£
|

=Bi Vs, cos {x sin (p + z cos <p /),

H,-_ =Ai Vs, sin $ sin cp + 2 cos cp— y= tj.

Noemen wij nu den hoek, dien de teruggekaatste straal met

de normaal maakt cp, ,
dan hebben wij inde eerste middenstof

bovendien nog een lichtbeweging, voorgesteld door

2 7T / C \
=B

r
cos cos —\x sin Cp, + z cos

y
— t) ,

E
r
A

r
cos —( x sin -f z cos <p t -£=-t),

y V£, /

E
r

=— B
r

sin (p t
cos —( x sin (p , + 2 cos <Pi - / )

z \ Ke, /

en

H,
x

—— A
r
Vf, cos Cp, cos {x sin Cp, z cos Cp, —y=tj ,

H,y = B
r Vs, cos (x sin Cp, z cos Cp,

y t'j ,

2TT / C \
H,

z

= A
r Vs, sin cp, cos —( x sin cp, z cos Cp, —7= tJ .

A
r

\ Vs,
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Inde tweede middenstof hebben wij alleen den doorgelaten

straal, noemen wijden hoek, dien deze met de normaal maakt

Sr, dan hebben wij daarvoor

Erf
== Bd cos 9 cos (x sin Sr + 2 cos 9

y= ,

Ed = cos ~(x sin Sr + 2 cos & tj,
\ v c 2

sin & cos [x sin 9+ 0 cos &
y~ tj

611

2 x
f \

Hdjc
=— Ad VTi cos Sr cos ~(x sin 9+ 2 cos 9 tj ,

Hrf = cos [xsin Sr + z cos & -f= ,

Hrfz
=Ad

sin & cos (* sin &+ z cos 9 tj .

Volgens onze grensvoorwaarden moet nu voor 2 = 0, onafhan-

hankelijk van x en van t gelden

Ei
x

+ E
r
x

= Ed
x

t
E = |_

_ _ (i 0 )
Hix + Hr

x

= ,
+ H,.

y

= H
dy )

Beschouwen wij eerst een dezer vergelijkingen b. v. de tweede

afzonderlijk, deze wordt

Ai cos (x sin <p tj +Ar
cos —(x sin 4>, tj =

Ad cos (* sin 9
y= tj • .... (u)

Om het mogelijk te maken, dat dit voor alle waarden van t

geldt moet vooreerst
O

A,■ IlAj =X
r 1/ej = i

duS
A, = A, en £ =

<l 2>
V £,

De golflengte is dus voor de beide stralen inde eerste midden-

stof gelijk, terwijl die inde beide middenstoffen zich verhouden

als de voortplantingssnelheden, (waaruit volgt, dat de trillings-

tijden gelijk zijn).
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Daar de formule (11) ook voor alle x moet gelden, hebben

wij verder

sin <p = sin Cp, = sin B (13)
'*'d

Uit de eerste dezer betrekkingen volgt, daar Cp, niet =Cp kan

zijn Cp, == 7T Cp, dat is de welbekende wet der terugkaatsing;

de tweede geeft de brekingswet van SNELLIUS; = ]/*
d £

1

stelt dan brekingsindex voor.

Deze resultaten hadden wij evengoed uit elk der drie andere

formules (10) kunnen afleiden. Verder geven nu die formules,

als we bedenken, dat cos Cp l
= cos Cp

Bi cos cp B
r

cos cp = Bd cos 9, A { + A
r
= Ad,

—Ai Vlï cos <p +Ar VV cos cp = Vl7cos Bi V~si + B,- Vh = Bd Ve
s ,

waaruit wij oplossen

A
r (cos cp + ]/

/_
cos 9-) =Ai (cos cp cos &)

Ad (cos cp + ~~ cos 9-) =2 Ai cos cp,

B
r (cos & + cos O) —Bi ( cos 9- +

~

j-
cos cp)

Bd (cos & + cos cp) —2 B{ cos p.
' f

i

Bedenken we, dat volgens (12) en (13)

v
£

J
Sin C7

dan kunnen wij dit ook inden vorm brengen

A
r

sin (& + <p) = Ai sin (Sr cp), tg (& + cp) =Bt tg (9- cp),
Ad sin (9 + cp) = 2 Ai sin Sr cos cp, sin (& + cp) cos (9- cp) = 2 Bi sin & cos cp. (14)

Dit zijnde formules van FRESNEL, waardoor de verhoudingen
der amplitudines van het teruggekaatste en het doorgelaten licht

tot die in het invallend licht bepaald worden.

In het bovenstaande is nog geen gebruik gemaakt van de

doorloopendheid der normale componenten van C en B, d. w. z.

in het beschouwde geval van D en H. Men overtuige zich ervan

dat de gevonden uitkomsten ook aan deze voorwaarden voldoen.
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Dat zij niets nieuws kunnen geven, kan men trouwens uit de

grondvergelijkingen der theorie afleiden. Zij een gesloten lijn
in het grensvlak en laat j, en s

2
dezelfde lijn zijn, inde

richting der normaal overeen oneindig kleinen afstand naar

den kant van het eerste of het tweede medium verschoven.

Uit de doorloopendheid der tangentieele componenten van E

volgt, dat J E
s
d s voor en s2

dezelfde waarde heeft en uit

de tweede vergelijking van Maxwell kan men besluiten, dat

dan J ii
n

d<7 even groot is voor de door s
l

en s
2 begrensde

platte vlakken. Dit sluit in zich dat B„ en ook B„ doorloopend
is, dit laatste omdat B„ ondersteld wordt, een enkelvoudige perio-
dieke functie van den tijd zonder constant gedeelte te zijn.
Evenzoo brengt de doorloopendheid van de tangentieele com-

ponenten der magnetische kracht die van C
n

mede.

Wij merken ten slotte nog op, dat wij formules voor de licht-

voortplanting in kristallen verkrijgen, wanneer wij in plaats van

de betrekking C = s E de formules (18') van blz. 65 gebruiken,
waarbij weer geldt C = D.
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trillingen (vrije en gedwongen-) 165, 167

vector 1

vectorpotentiaal . 5 1

vectorproduct 3

verplaatsingsstroom 42, 64
vibrator (van Hertz) 161

warmteontwikkeling 130

wederkeerige inductie 149

wederkeerigheidsstelling
inde electrostatica 117

wederkeerigheidsstelling bij een net

van stroomgeleiders 129

weerstand 123

„ , soortelijke- . . . 63, 120

Wheatstone 127, 156
wisselstroom 148

Ijzeren kern (in draadklos) . . .172

zelfinductie 144

zwavelbol 112










