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Doctor H. A. LORENTZ

„Maar juist hierin is voor een deel het nut van elke

uitbreiding onzer natuurkennis gelegen, dat zij ons duidelijker
voor oogen stelt, wat er nog te doen overblijft, en de richting

aangeeft, waarin men zich met goed gevolg bij verder onder-

zoek zal kunnen bewegen.”

Met bovenstaanden zin besloot, 50 jaar geleden, Hendrik An-

toon Lorentz, geboren te Arnhem, zijn Academisch proefschrift
handelend „Over de theorie der terugkaatsing en breking van

het licht”, waarop hij den llden December 1875, des namiddags

te 1 uur promoveerde tot Doctor inde Wis- en Natuurkunde

aan de Hoogeschool te Leiden.

Het is niet makkelijk voor ons, jongere physici, om de sfeer

van de physica van 50 jaar geleden juist aan te voelen. Maxwells

standaard werk: A treatise on electricity and magnetism was wel

juist verschenen, maar weinigen konden toentertijd de zware stof in

den moeilijken vorm daaraan door Maxwell gegeven, beheerschen.

Het werk van J. J. Thomson, de bepaling van e/m, was nog niet

geschied, de proeven van Hertz waren nog niet uitgevoerd, het

electron was nog onbekend en niemand droomde van relativiteit of

Bo h r-banen. Een opmerking van Helm h o 11 z echter was den 22

jarigen Lorentz opgevallen, n.l. dat de randvoorwaarden, die

men aan de grens van twee doorschijnende media moest aannemen,

op de basis vaneen lichtvoortplanting die analoog zou verloopen

aan de mechanische verstoringen ineen vaste elastische stof,

verschillend waren van die welke men noodig had om de wetten

van de breking en terugkaatsing van het licht te beschrijven,

terwijl de electromagnetische lichttheorie van Maxwell randvoor-

waarden levert die in overeenstemming zijn met de bekende feiten,
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mits men inde beide stoffen öf de magnetische permeabiliteit, öf

de diëlectrische constante als gelijk aanneemt. Deze opmerking van

Hel mholtz was aanleiding voor Lorentz de kwestie nader te

onderzoeken en ineen zeer helder en volledig betoog (ook reflectie

tegen kristallen en metalen worden uitvoerig bezien) komt Lorentz

in zijn dissertatie tot de conclusie dat aan Max w e 1 I’s opvatting de

voorrang boven de vroegere undulatietheorie moet worden toe-

gekend.

„Zoo brengt ons het onderzoek der terugkaatsing en

breking tot de slotsom, dat aan Max wel I’s hypothese de

voorrang boven de vroegere undulatietheorie moet toegekend
worden. Ook de andere lichtverschijnselen belooven, in
verband met die hypothese beschouwd veel bij te dragen
tot vermeerdering onzer kennis. Men denke slechts aan de

kleurschifting, de draaiing van het polarisatievlak, en de wijze,
waarop deze met de moleculaire structuur samenhangen;
verder aan de mechanische krachten, die misschien bij de

lichtverschijnselen kunnen optreden en aan den invloed, dien

uitwendige krachten, of de beweging der middenstoffen

daarop uitoefenen. Eindelijk aan de emissie en absorptie
van het licht en de stralende warmte.

Met betrekking tot de laatste verschijnselen ligt een be-

langrijke gevolgtrekking uit Maxwells theorie voor de
hand. Wanneer het waar is, dat licht en stralende warmte in

electrische trillingen bestaan, dan is de onderstelling zeer

natuurlijk, dat ook inde moleculen der lichamen die deze

trillingen in het omringende medium opwekken, electrische

bewegingen plaats hebben, waarvan de intensiteit met de

temperatuur toeneemt. Dit denkbeeld, dat niet nieuw is,

maar vooral aan de electromagnetische theorie van het licht
een hoogen graad van waarschijnlijkheid ontleent, schijnt
mij toe, zeer vruchtbaar te zijn. Inde theorie der warmte

mag men misschien van de beschouwing dier electrische

bewegingen niet onbelangrijke resultaten verwachten, vooral
met ’t oog op de energie der bewegingen, die inde mole-
culen plaats hebben, en waarvan het bedrag tot nog toe

tot groote moeilijkheden aanleiding gaf. Op het gebied der
electriciteitsleer zou het genoemde denkbeeld kunnen voeren

tot een verklaring van de warmteontwikkeling door den

stroom, van de thermostroomen en de daarmede verwante

verschijnselen. Eindelijk zou de theorie van het licht hebben

aan te wijzen, hoe de bedoelde electrische bewegingen met

den physischen en chemischen toestand der stof samen-

hangen, een samenhang, die aan dein verrassende resul-
taten zoo rijke, spectraalanalyse ten grondslag ligt.”
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Reeds inde dissertatie van den jeugdigen Lorentz vindt men

een helderheid, klaarheid en eenvoudigheid van betoog, die steeds

kenmerkend gebleven is voor zijn geschriften, colleges en voor-

drachten. Een college van Professor Lorentz is een wetenschap-

pelijk en aesthetisch genot. De meest gecompliceerde problemen
worden er op een wijze voorgedragen en doorgerekend, die slechts

gelukken kan bij een zóó volledige beheersching van en diep inzicht

inde stof als maar zeer zelden worden aangetroffen. En steeds is

het weer een treffend gekozen woord dat een moeilijkheid op-

heldert, of een analogon dat het inzicht verdiept, of een elegante
benadering die het probleem nader tot een oplossing brengt, welke

de aandacht van de toehoorders gebonden houden. De uitermate

heldere wijze van behandelen van de problemen doen de minder

ingewijden misschien de moeilijkheden van de vraagstukken wel

eens onderschatten, moeilijkheden die eerst recht naar voren komen

als later geprobeerd wordt het gelezene of gehoorde te reproduceren.
Maar het exposé van het reeds bekende gaat inde colleges van

Professor Lorentz zóó geleidelijk en continu over inde behandeling
van het, vaak eerst de vorige week ontwikkelde, eigen, origineele
werk, dat een volledige kennis der literatuur van het onderwerp

noodzakelijk is om deze overgang op te merken. Vaak is het een

„kleine finesse” in het gerefereerde werk die tot een onverwacht

nieuwe conclusie voert, vaak ook een geheel nieuwe oplossings-
methode van het behandelde probleem, die een nieuw verband

legt tusschen oogenschijnlijk los van elkaar staande kwesties.

Het diepe en heldere inzicht in natuurkundige problemen, te

zamen met een zuiver logisch, mathematisch voortbouwen en com-

bineeren heeft Professor Lorentz gevoerd tot de tallooze weten-

schappelijke triumfen waaraan zijn naam overal en steeds gebonden
zal blijven. Met bewondering zien wij op naar het bouwwerk van de

electronentheorie en beschouwen wede fundamenten en de eerste

verdieping van de relativiteitstheorie.

Wèl was het een voorrecht voor den schrijver drie jaar in

onmiddellijk contact met Professor Lorentz in Teylers Stichting
te mogen werken en zijn onderzoekingsmethode en vooral hem

zelf nader te leeren kennen.

Daar hebben we gezien hoe hij in stilte werkt met intens ge-

noegen en wars van alle ophef.
Eens was Professor Lorentz naar aanleiding van enkele oude

berekeningen die theoretisch dubbele breking in regulaire kristallen
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deden verwachten, erin geslaagd deze theorie experimenteel te

bevestigen. Dit was een journalist vaneen Haarlemsch dagblad
ter oore gekomen, waarop deze zich aan het laboratorium ver-

voegde om Professor Lorentz naar aanleiding van diens vondst

te interviewen, wat Professor Lorentz echter bijtijds voorkwam.

Vaak komt het voor, dat jongere physici bij de bewerking van

hun problemen Professor Lorentz om raad vragen. Steeds vindt

men hem bereid de moeilijkheden onder oogen te zien, en niet zelden

gebeurt het, dat de gevraagde de vraag daarop zóó scherp for-

muleert, dat het antwoord er niet alleen reeds in opgesloten ligt
maar klaar naar voren springt.

Met intens genoegenkan Professor Lor en tz, die zich nog steeds,
zooals hij eenmaal zeide, als jongen van 20 jaar zich voelt, ver-

tellen van den ouden tijd, „toen het nog mogelijk was een probleem,
netjes afgerond, geheel volkomen op te lossen”, b.v. het aangeven

der nauwkeurige beteekenis van de behandeling van golfproblemèn
met complexe grootheden, zooals die door Frens e 1 werd ingevoerd
en tegenwoordig inde wisselstroomtechniek algemeen goed ge-

worden is. Of hij vertelt „heel huiselijk” van zijn eigen studenten-

tijd „toen de studie zooveel gemakkelijker was dan tegenwoordig,
omdat de toenmalige physische problemen zooveel eenvoudiger

waren dan de hedendaagsche.”
Zóó spreekt Loren t z, die inde afgeloopen vijftig jaar aan schier

alle hoofdstukken der natuurkunde zijn bijdragen leverde, bijdragen,
die onze wetenschap steeds in nieuwe en belangrijke banen leidden!

Het is ons als redactie van ~Physica” een eer en een genoegen

Professor Lor ent z van harte geluk te wenschen met zijn gouden
doctors-jubileum. En we spreken daarbij de hoop uit dat hij, mèt

Mevrouw Lore n t z, nog lang in goede gezondheid en kracht in ons

midden zal zijn.
BALTH. VAN DER POL.

HERINNERING UIT DEN SCHOOLTIJD
VAN LORENTZ.

Hoewel de herdenking van het 50-jarig doctoraat van Lore n t z

uit den aard der zaak hoofdzakelijk gewijd moet zijn aan zijn

wetenschappelijk werk gedurende een halve eeuw, zoo moge de

mededeeling vaneen herinnering uit zijn schooljaren hier een
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plaatsje vinden, omdat er zoo duidelijk uit blijkt, hoe toen reeds

zijn groote gaven voor den dag kwamen.

De vijfde klasse van de hoogere burgerschool te Arnhem

bestond in 1869 uit drie leerlingen; Lorentz, de Jongh (als

controleur B. B. op Java overleden) en den ondergeteekende.
De natuurkunde werd onderwezen door Dr. H. v.d. Stadt,

wiens uitnemend en bezielend onderwijs bij Lorentz en bij mij

de liefde voor de natuurkunde heeft opgewekt.
Eens, bij de afleiding van de wetten van Snellius uit de

undulatie-theorie, bleef van de Stadt in het bewijs steken, keek

ons aan en vroeg: „Lorentz, zie jij het soms? waarop Lorentz

antwoordde: „ja, ik geloof het wel Mijnheer en Mijnheer zei:

„nu, kom dan maar voor het bord’
.
Lorentz kwam uit de bank

en bracht het bewijs onmiddellijk in het goede spoor, zoodat v.d.

Stadt spoedig zei: „nu zie ik het weer, ga maar zitten, dank je

wel”. Lorentz was toen nog geen 16 jaar.

H. HAGA.Zeist, Oct. 1925.

LORENTZ EN DE HYPOTHESE DER LICHT-

QUANTA BIJ DE VOORTPLANTING VAN LICHT.

door P. ZEEMAN.

De vergelijking waarmede Einstein het photo-electrisch effect

heeft beschreven is door de ervaring met zeldzame nauwkeurigheid
bevestigd geworden.

Niet slechts voor het zichtbare licht, dat uit de alkali metalen

de electronen uitwerpt, maar ook voor de hardste Röntgenstralen,

blijkt Einstein’s vergelijking van kracht. Daarentegen kon

Einstein’s afleiding zijner vergelijking met behulp van de hypo-
these der „lichtquanta” n.l. de onderstelling dat de energie der

straling in ondeelbare quanta is geconcentreerd, niet de algemeene

instemming der natuurkundigen verwerven.

Deze hypothese schijnt onvereenigbaar met de grondslagen der

undulatie theorie. Niemand heeft de bezwaren, die er tegen pleiten
met zooveel nadruk en duidelijkheid uiteengezet als Lore n t z o.a.

op het Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres te Utrecht,
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in April 1909. Wij veroorloven ons een stuk uit Lorentz’s
voordracht over te nemen :

Meer gewicht mag men m.i. hechten aan eenige andere
overwegingen, die tot het besluit leiden, dat de lichtquanta
zeker niet, terwijl zij zich voortplanten, in kleine ruimten
geconcentreerd blijven.

Dat zij zich vooreerst inde voortplantingsrichting over

vrij aanmerkelijken afstand moeten uitbreiden, volgt uit het
feit dat men met „homogeen” licht nog bij een phaseverschil
van 2 millioen trillingstijden interferentieverschijnselen heeft
waargenomen. Men kan daaruit besluiten dat inde gebezigde
stralen minstens 2 millioen golven (en allicht niet minder
dan b.v. 3 millioen) regelmatig op elkaar volgden, een ge-
volgtrekking die, waar het nu vooral op aankomt, voor elk
lichtquantum afzonderlijk moet gelden. Immers, men dient
zich deze wel als geheel onafhankelijk van elkaar voor te

stellen, zoodat er niet de minste reden is waarom de tril-
lingen van twee quanta eer in dezelfde dan in tegengestelde
phase zouden verkeeren, en er vaneen bijzondere verster-

king of vaneen verzwakking door interferentie bij het licht
van twee verschillende quanta geen sprake kan zijn. Geeft
dus een quantum op zich zelf geen duidelijke interferentie-
strepen, dan kunnen een aantal quanta tezamen het evenmin
doen. Men moet derhalve wel aannemen dat in het be-
schouwde geval in elk lichtquantum minstens 2 millioen
golven op elkaar volgen, en dat dus, wanneer men de
golflengte op 4. 10 5

cm. stelt, elk quantum zich inde richting
van voortplanting overeen afstand van minstens 80 cm.
uitstrekt.

De voorstelling waartoe men aldus geraakt, dat n.l. de
lichtquanta niet in zeer kleine ruimten zijn opeengehoopt,
maar dat men steeds met een opeenvolging van golven te
doen heeft, leidt tot een eigenaardige moeilijkheid wanneer

men het opnemen van licht dooreen absorbeerend deeltje
beschouwt. Volgens de onderstelling zal zulk een deeltje
niet minder dan een vol quantum kunnen opnemen, maar
het kan dit alleen doen wanneer het zich van het arbeids-
vermogen vaneen groot aantal trillingen meester maakt.
Hoe kan nu echter op het oogenblik waarop de eerste
golven aankomen worden beslist of het arbeidsvermogen
daarvan moet worden geabsorbeerd, daar het er op aan-
komt of al dan niet nog genoeg golven zullen volgen om

een vol quantum op te leveren ? Men zou zich haast moeten
voorstellen, dat het deeltje voorlöopig de energie opneemt,
om die voor goed vast te houden als het een vol quantum
heeft bijeengegaard, maar weer los te laten als dat niet gelukt.
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Ten slotte moge nu nog worden aangetoond dat een

lichtquantum zich ook zijdelings, ineen richting loodrecht

op die der voortplanting, overeen aanmerkelijken afstand

kan uitbreiden. Verbeelden wij ons dat een ster wordt waar-

genomen met een kijker, en dat daarbij het beeld zoo

goed is als men het bij de grootte der objectiefopening
naar de gewone, experimenteel bevestigde diffractietheorie

kan verwachten

Het feit dat er kijkers met een objectiefmiddellijn van

50 cm. bestaan, waarbij de grootte der opening ook wer-

kelijk tot haar recht komt, noodzaakt ons, een uitbreiding
der lichtquanta over oppervlakken van vele honderden cm

2

aan te nemen, en tot een nog hooger getal komt men als

men bedenkt dat de nieuwe spiegelteleskoop van Hale een

middellijn van 150 cm. heeft, en beelden geeft die aan deze

opening beantwoorden. Trouwens, men mag verwachten

dat de zijdelingsche uitbreiding der vaneen ster komende

lichtquanta nog wel wat grooter is, want het zou een zon-

derling toeval zijn zoo die uitgebreidheid juist paste bij de

afmetingen van onze instrumenten.

Er werd reeds met een enkel woord gesproken van het

opnemen van deelen van lichtquanta. Hoever het met de

versnippering dezer „eenheden” kan gaan, blijkt het duide-

lijkst als men zich voorstelt dat de ster nu eens met het

ongewapende oog gezien wordt. Uit de zijdelingsche uit-

breiding waarvan wij spraken, volgt dat dan van elk quantum
maar een zeer klein gedeelte, misschien een 10000ste, inde

pupil kan binnendringen. Wilde men nu toch nog vast-

houden aan het denkbeeld dat het licht slechts bij geheele
quanta op het netvlies kan werken, dan zou er niets anders

overblijven dan te onderstellen dat op een of andere wijze
binnen het oog de kleine gedeelten vaneen groot aantal

verschillende eenheden weer tot volle quanta worden ver-

eenigd.
Het gezegde moge voldoende zijn om te doen zien, dat

van lichtquanta die bij de voortplanting in kleine ruimten

geconcentreerd blijven en steeds onverdeeld blijven, geen

sprake kan zijn.”

Wij kunnen ons de verrassing der toehoorders voorstellen toen

zij voor hun geestesoog de geconcentreerde lichtquanten in lengte
en breedte zoo geweldig zagen groeien. Thans kan men nog veel

verder gaan. De recente interferometerproeven van Michelson

over de bepaling van den diameter der vaste sterren werden met

spiegels verricht die tot 22 M. van elkaar staan, zoodat de zijdelingsche
begrenzing nog meer dan 15 maal grooter wordt dan Lorentz
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kon aannemen. Herhaaldelijk heeft men naar Lorentz s bezwaren

tegen lichtquanten, die wel niet te overwinnen zijn, met instem-

ming verwezen, en ze ook vertaald ‘).
Op de vergadering der British Association te Birmingham in

1913 heeft Lorentz zijn standpunt over de lichtquanta nog eens

uiteengezet, toen hij deelnam aan de discussie over „Radiation”,
met het gevolg dat „his command of english, his extraordinary
capacity for exposition, and his quiet humour made his paper and

his speeches in discussion one of the most enjoyable features of

the proceedings of Section A.”

Terwijl L o r en t z uit algemeen bekende feiten zijne conclusies trok,
heeft men ook getracht de vraag naar het bestaan van afzonder-

lijke lichtquanta door directe proeven te beslissen. J. J. Thomson,
die beschouwingen heeft gegeven welke veel op de theorie der

lichtquanta gelijken 2), heeft de opmerking gemaakt dat met zeer

zwak licht een diffractiebeeld geheel zou moeten verdwijnen, daar

dan het gelijktijdig voorkomen van twee ondeelbare lichtquanta
een zeer zeldzaam verschijnsel moest worden, terwijl toch voor

interferentie twee of meer quanta op een punt moeten samenkomen.
G. S. Tayl o r

3) heeft de schaduw vaneen naald gephotographeerd,
met als lichtbron een nauwe spleet die voor een lichtende vlam

was geplaatst. De diffractiebeelden bleken met zeer zwak licht toch

onverminderd in scherpte te blijven. Er blijkt dus niets van het
bestaan van geconcentreerde lichtquanta. Een recente proef van

G. P. Th omson
4 ) voert tot dezelfde conclussie.

Ik mag er wel mijne verontschuldiging over uitspreken dat ik

nu ineen nummer van Physica nog wel ter eere van Lorentz

uitgegeven op deze lichtquanta terugkom. Telkens wanneer zich

aan mij een gelegenheid aanbood, heb ik echter naar het bestaan

van deze quanta inden aether uitgezien, hoewel, dat mag dadelijk
gezegd worden, tevergeefs.

Daar ik bij deze feestelijke gelegenheid niet wil ontbreken,

mogen enkele der in mijn laboratorium genomen proeven, die

met ons onderwerp in verband staan, hier worden beschreven.

Bij eene proef werd als lichtbron gebruikt een lichtend kwik-

buisje. Met een grooten echelon spectroscoop werd het licht van

1) Physikalische Z.S. 11, 349, 1910. Jeans. The Dynamical Theory of Gases. 1921, p. 378. Jeans
Report on Radiation and the Quantum Theory, 1913.

2 ) J. J. Thomson. Electricity and Matter, p. 63, 1904.
3) Proc. Cambridge. Phil. Soc. 15, 114, 1909.
4 ) Proc. Royal. Soc. 104 A. 115, 1923.
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de groene kwiklijn geanalyseerd. Voor de spleet van den spec-

troscoop werd (met de ribbe horizontaal) een wig geplaatst, van

rookglas, waarvan de deviatie was opgeheven dooreen tweede

wig van helder glas. Men krijgt dan zeer verschillende intensiteiten,

tot zeer kleine toe, gelijktijdig onder elkaar in het gezichtsveld.
Noch bij de directe waarneming, noch bij photographische opnamen

was eenige verwazing op te merken der lijnen, ofschoon die eerder

dan bij Taylor’s foto’s zou zijn opgevallen. Na urenlange expo-

sitie bleven zoowel de hoofdlijn als de talrijke satellieten in hun

laatste zeer zwakke deel zonder verbreeding.

Een andere proef heeft betrekking op het uiterst zwakke licht

dat uitgaat van sommige gassen, waarin de a-stralen van polonium
een straling opwekken. Een buisje met helium, waarin een spoor

stikstof en een polonium preparaat, werd voor de spleet vaneen

kleinen kwartspectograaf gebracht (spleetwijdte 0,05 mm). Het

spectrum kwam volgens een proef van Dr. P. Bosch overeen

met dat van het kathodelicht, dat ineen met stikstof gevulde
Geisslersche buis wordt opgewekt. De belichtingstijd bedroeg 78

dagen = 1872 uur. Het spectrum vertoonde geen merkbaar ver-

schil met wat onder gewone omstandigheden waargenomen wordt.

Een derde proef, waarop ik door het lezen van G. P. Thom-

son’s onderzoek kwam, werd genomen met als lichtbron een

bundel waterstof kanaalstraten. Een horizontale bundel kanaalstralen

(snelheid van de orde 1,1.108) werd op halve grootte afgebeeld

op een verticale spleet (wijd 0,03 mm.). Het licht van de spleet
viel op 22,5 cm. afstand op een lens waarachter een dubbele

spleet was geplaatst (de afstand van het paar 4.0 mm.), zoodat in

het focale vlak van de lens, op 105 cm. afstand interferentielijnen

ontstonden, die gephotographeerd werden in omstreeks 2 uur.

Zooals uit afzonderlijke proeven bleek, was de grootste intensiteit

der waterstoflijnen afkomstig van de bewegende deeltjes. Wij kunnen

nu tot een schatting komen van de gezamenlijke lengte van de

golven die telkens dooreen lichtend deeltje wordt uitgezonden en

komen dan tot een golftrein van ongeveer 9 mm. Enkele seconden

zijn voldoende om een foto te maken met een lichtende waterstof buis

van Geissler. De interferentiestrepen in beide gevallen onder-

scheiden zich in niets van elkaar. Dat de afgekapte „golven
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dezelfde diffractiefiguur geven als de onder meer gewone omstan-

digheden uitgezonden golven schijnt inde theorie der lichtquanta
vreemd.

Ten slotte wil ik nog een proef van geheel andere strekking
vermelden, waarvan de bedoeling was om den invloed na te gaan

vaneen niet homogeen magnetisch veld op de richting vaneen

lichtstraal. Een veld dus dat niet slechts richtend werkt maar ook

zijwaartsche krachten op een gepolariseerd deeltje zou kunnen

uitoefenen. Het magnetisch veld werd terweeggebracht dooreen

electromagneet met kernen van 18 cm. diameter. Tegenover een

vlak poolstuk was geplaatst een poolstuk met een prismatisch
weekijzeren stuk, van driehoekige doorsnede, zoodat het magnetische
veld zoo inhomogeen mogelijk was. De lichtstraal liep evenwijdig
aan de ribbe van het prisma. Ineen gewijzigde proef waren eenige
weekijzeren prisma’s naast elkaar opgesteld met de ribben parallel
en ineen vlak. De lichtstraal kruiste dan loodrecht al de bovenste

ribben der prismas. In geen enkel geval was er eenig effect waar

te nemen. Evenmin met electrische velden bij een analoge proef.
Wij mogen ons dus wel aansluiten bij die physici, die meenen,

dat waar materie afwezig is, de voortplanting volgens de klassieke

wetten plaats vindt. Eerst dan wanneer de materie in het spel
komt, wordt de stralende energie gegeven en genomen volgens
de ons zoo vreemd aandoende quanta-wetten.

Het doet mij genoegen den Heer }. van der Mark mijn dank

te betuigen voor zijn hulp bij de proeven.

ELEKTRON UND

ALLGEMEINE RELATIVITATSTHEORIE.

von A. EINSTEIN.

Die nachfolgende Bemerkung ist so einfacher Art, dass ich

nicht glaube, etwas Neues damit zu sagen. Da mir der zu be-

weisende Satz aber selbst neu war, so glaube ich jedenfalls, dass

seine Darlegung an dieser Stelle manchem willkommen sein wird.

Dieser Satz lautet so:

Wenn es wahr ist, dasz das elektromagnetische Feld durch einen

antisymmetrischen Tensor (/;«„) vom Range 2 darzustellen ist,

so kann es nicht aligemein kovariante Gleichungen geben, die
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1) das negative Elektron als Lösung in sich begreifen,
2) keine Lösung enthalten, die einem positiven Elektron von

gleicher Masse entsprache.
Beweis. Es sei eine Lösung gegeben, die einem ruhenden nega-

tiven Elektron vonder elektrischen Ladung s und mechanischen

Masse entspricht. Diese Lösung sei charakterisiert durch den

elektromagnetischen Tensor (/> , ) und den metrischen Tensor (g ,.).
Führe ich diejenige Raum-Zeit-Transformation aus, die durch

die Gleichungen:

xi —x' = x =: Xi \

■*2 —y' —y = x2
f

X3 —z’ = Z = X3
l

Xi t' = tz=zX4

'

charakterisiert ist, so erhalten wir eine formal neue Lösung, die

mit der ursprünglichen durch die Relationen verknüpft ist:

gn —g 11
= ƒ23 ƒl4 ——fu 1

g-H —gu ƒ3l = ƒ3l ƒ24 = — f241 (2)

g33 = g3 3 ƒl2 —ƒl2 — —f34l

Interpretieren wir f23.f31.f12 als Komponenten der magnetischen,

ƒ,4, f24 , f3A
als Komponenten der elektrischen Feldstarke, so ver-

schwinden die f23
etc. Die Komponenten der elektrischen Feld-

starke aber andern ihr Vorzeichen beider Transformation. Bilden

wir die zugehörigen Komponenten der elektrischen Stromdichte

3 v

3 xv

und speziell die Dichte der Elektrizitat

3 f4l df™_ 3 f 4B

3 x, 3 x2
d x3

so erkennt man, dass diese beider Transformation ihr Vorzeichen

wechselt, wahrend doch gemass (2) das Gravitationsfeld, also auch

die (gravitierende) Masse ungeandert bleibt.

Gibt es also eine Lösung, die einem negativen Elektron von

der Masse fi und Ladung e entspricht, so gibt es auch eine

Lösung, welche der Masse ju und der Ladung + s enspricht.
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Ich habe ohne Erfolg nach einem befriedigenden Ausweg aus

dieser Schwierigkeit gesucht. Es mag aber nützlich sein, hier noch

einige mit dem Gegenstand zusammenhangende Bemerkungen bei-

zufügen.
1) In einer jüngst publizierten Arbeit über Gravitation und Elek-

trizitat habe ich die genannte Schwierigkeit überwinden zu können
geglaubt durch eine veranderte Zuordnung des Tensors zum

elektromagnetischen Felde, indem ich

ƒ23* f3l > f\2 als den elektrischen

ƒl4. ƒ24- ƒ34 als den magnetischen

Feldvektor auffasste. Dann ist die Stromdichte als kovarianter
Tensor vom 3. Range

d fi*» , 3 fva
d

d x„ d Xp d x v

aufzufassen und die Dichte der Elektrizitat gegeben durch

Ma , Mi , Ife
dx,332

dx
3

In der That erreicht man so, dass die Substitution (1) das Vorzei-
chen des elektrischen Feldes und der elektrischen Dichte nicht andert.
In diesem Falie führt aber die Substitution.

f 1 t

x' =. X

y' y

z' Z

zu der entsprechenden Schwierigkeit. Denn bei dieser Substitution
kehrt sich das Vorzeichen der so interpretierten elektrischen Dichte
um, ohne dass sich an einer zentralsymmetrischen elektrostatischen
Lösung sonst etwas anderte.

2) Man könnte daran denken, nicht alle Transformationen zu-

zulassen, sondern nur solche mit positiver Substitutions-Determinante.
Denn nur solche lassen sich aus infinitesimalen Transformationen
zusammensetzen; die oben ins Auge gefassten Transformationen
waren aber solche mit negativer Substitutions-Determinante.

Dass dies nicht wesentlich ist, erkennt man jedoch daraus, dass
bei jeder der ins Auge gefassten Interpretationen für die elektrische
Dichte letztere beider Substitution
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x' = X

y' = y

z' —Z

t l
= t

ihr Vorzeichen andert. Diese Substitution hat aber eine positive

Determinante.

Nachtrag zur Korrektur.

Weiteres Nachdenken über diese Schwierigkeit führte mich auf

einen möglichen Weg zu deren Beseitigung oder jedenfalls auf

eine tiefere Kenntnis des Wesens der Schwierigkeit. Die aus der

Erfahrung bekannte Verschiedenheit der positiven und negativen

Elementarteilchen lasst sich nicht aus einer Theorie ableiten die

lediglich die und als Feld-Variable benützt. Dies hangt
damit zusammen, das der Skalar q der elektrischen Dichte sich

nicht eindeutig durch die Feldvariablen g,, „
und

„
darstellen lasst.

Es ist namlich

Q = I 9" o
''' i v ’

wobei
6> ƒ>”

jfji *•

3 Xr

Die hierbei auftretende Wurzel macht es zunachst unmöglich, die

positive und die negative elektrische Dichte gesondert auszudrü-

cken. Solange diese Unbestimmtheit besteht, kann man nicht

Gesetze aufstellen, bei denen das Vorzeichen von g massgebend
ist. Es muss vielmehr die Möglichkeit gegeben sein die elektrische

Dichte g nebst dem Vorzeichen aus den Feld-Tensoren zu be-

stimmen. Dies gelingt auf folgende Weise.

Bei dem Lichtkegel ds 2 0 jedes Weltpunktes denke man

sich den Vor-Kegel und den Nach-Kegel von vorneherein unter-

schieden. Dies kommt darauf hinaus, dass man a priori der Zeit

eine Richtung des Verlaufes gibt, d. h. jedem zeitartigen Linien-

element einen Pfeil zuweist (Vergangenheit -» Zukunft).
Sei a„ irgend ein zeitartiger Vektor, l' ein nach dem Nach-Kegel

zeigender zeitartiger Vektor. Dann können wir festsetzen, dass das

Vorzeichen des Skalars

a igfiv
a fl a”
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dasselbe sein soll wie das Vorzeichen von

V ai .

So gelingt es z. 8., die elektrische Dichte (Dichteskalar) eindeutig
durch das Feld auszudrücken. Das Vorzeichen dieses Skalars ist

kennzeichnend für das Vorzeichen der elektrischen Ladungsdichte.
Nun ist es leicht möglich, auf dem Boden der allgemeinen

Relativitatstheorie Gesetze aufzustellen, gemass welchen die positive

Elektrizitat in anderer Konfiguration im Gleichgewicht ist als die

negative. Man kann dies z. B. dadurch erreichen, dass man der

Hamilton schen Funktion ein Glied zufügt, welches eine nicht

gerade Funktion des Skalars der elektrischen Dichte oder des

Skalars des elektromagnetischen Potentials ist. Hierauf soll hier

nicht naher eingegangen werden.

Wesentlich scheint mir die Erkenntnis zu sein, dass eine Erkla-

rung der Ungleichartigkeit der beiden Elektrizitaten nur möglich
ist, wenn man der Zeit eine Ablaufsrichtung zuschreibt und diese

beider Definition der massgebenden physikalischen Grossen heran-

zieht. Hierin underscheidet sich die Elektromagnetik grundsatzlich
vonder Gravitation; deshalb erscheint mir auch das Bestreben,

die Elektrodynamik mit dem Gravitationsgesetz zu einer Einheit

zu verschmelzen, nicht mehr gerechtfertigt.

ELEKTRONENGELEIDING IN VERDUNDE

EDELE GASSEN

door A. D. FOKKER.

Men kan van de geleiding door verdunde edele gassen eene theorie

geven, die zich aansluit bij de door Lorentz gegeven afleiding

van de elektronenbeweging in metalen '). Het onderscheid ligt

voornamelijk hierin dat inde theorie der metallische geleiding de

gemiddelde elektronensnelheid ondersteld wordt niet toe te nemen,

terwijl in het geval vaneen verdund gas ongetwijfeld de elektro-

nen, wanneer zij dooreen zekeren potentiaalval zijn gegaan, aan-

zienlijk grootere snelheden hebben verkregen.
Ter vereenvoudiging zullen wij het probleem door de volgende

onderstellingen idealiseeren:

1) Theory of Electrons, note 29.
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1. De botsingen der elektronen tegen de gasmoleculen vallen

uit als die van volkomen veerkrachtige bollen.

2. Omdat de atomen vergeleken bij de electronen zoo zwaar

zijn zullen zij geacht worden bij de botsing stil te staan en bij de

botsingen geen kinetische energie op te nemen of af staan; even-

min zullen zij hun inwendige energie vermeerderen.

3. Ter plaatse waar de elektronen in het veld komen, bij de

elektronenbron, zullen zij snelheden bezitten volgens een maxwel-

liaansche verdeeling: snelheden tusschen v en v + dv zullen er

hebben

A l// —hvl 2 J4716°
\

6
" ”

per volumeneenheid, met een temperatuur T m/2 h k .
4. De elektronendichtheid zij zoo gering dat de elektronen het

electrische veld waarin zij bewegen niet merkbaar beïnvloeden.

Dit veld oefent op de electronen een kracht uit met componenten

mX, mY
,

mZ.

Om de snelheidsverdeeling F (x, y, z, j , >] , C) dS dl te vinden,

die ons inden stationairen toestand het aantal elektronen binnen

het volumenelement dS met snelheden binnen de speelruimte dl

van het snelheidsdiagram geven moet, gaan wij uit van de door

Boltzmann opgestelde differentiaalvergelijking
�p 77 *9 ƒ7 -q) ƒ7 q) ƒ7 OF O F O F

+ + + Z~=b-a.
d t o x o y o z of ot] 0 Q

waarbij a dS dl voorstelt hetgeen van de beschouwde groep
F dS dl bij haar beweging door de botsingen per tijdseenheid aan

electronen afgaat, en b dS dl het overeenkomstige aantal zal zijn,
dat er per tijdseenheid bijkomt.

Wij zullen onderstellen dat de snelheden der elektronen bijna
isotroop zullen zijn verdeeld. Er zal echter een gering overschot

moeten zijn van electronen die tegen het veld in loopen. Indien

wij ons nu beperken tot het geval vaneen homogeen elektrisch

veld inde richting der negatieve X-as, dan kunnen wij dit uit-

drukken door te stellen

F = f(V) + Sx(V).

waarbij de functies fen x ,
behalve van de coördinaten, uitsluitend

van de snelheid V van de beschouwde groep elektronen zullen

afhangen.
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Letten wij alleen op de grootte der snelheid, en niet op haar

richting, dan zullen er per volumeneenheid

e = 4jzf V2 f (V)dV

elektronen zijn.

Wat nu de relatieve sterkten 4 n V2 f (V) dVjg van de elek-

tronen-groepen met verschillende snelheden betreft, zullen wij ons

de onderstelling veroorlooven, dat indien men alle elektronen de

kinetische energie ontneemt, die zij in het veld gekregen hebben

sinds zij de electronenbron verlieten, de relatieve sterkten der groepen
moeten beantwoorden aan die welke inde elektronenbron worden

aangetroffen.
Electronen ter plaatse xin het veld hebben een snelheidskwadraat

V2 . Daar zij geen energie verloren aan gasatomen vindt men voor hun

snelheidskwadraat aan de bron (waarin de oorsprong x 0 ligt):

v
2 V2 2 X x.

De snelheidsintervallen dV en dv van één en dezelfde beschouwde

groep hangen dus als volgt samen:

vdv V dV,

zoodat de relatieve sterkte 4 n V2 f (V) dVj o beantwoorden moet

aan die vaneen groep aan de bron met snelheid v ƒ V2 2 Xx ,
binnen een snelheidsinterval

dü
iV2 -2Xx

dV '
In verband met onze derde onderstelling vinden wij dus

V2 f(V)dV=4n |/ J V fV2 -2 X x e~
HV2 ~ 2Xx)

dV,

en dus

~3 1/h3 -h\v2-2x:x } ]/V2 2Xx
f(Ü= q y e cfc dr] dC.

Voor negatieve waarden van V 2
— 2 Xx is de functie f nul.

Vergeleken bij het isotrope gedeelte f der verdeelingsfunctie F

nemen wij aan dat het anisotrope gedeelte f x (V) zeer klein

zal zijn.
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Ter bepaling van de winst (b —a) dS dl die een bepaalde

groep F dS dl tengevolge van de botsingen der electronen tegen

de gasatomen per tijdseenheid mag boeken, kunnen wij opmerken, dat,

aangezien de botsingen volkomen elastisch ondersteld zijn tegen

stilstaande atomen, alle richtingen der snelheid na de botsing even

waarschijnlijk zijn. Indien dus de snelheidsrichtingen vóór de bot-

singen isotroop verdeeld zijn, zal dit ook na de botsingen het geval

zijn, ja zelfs zullen, ook wanneer de richtingen vóór de botsingen

anisotroop verdeeld zijn. zij na de botsing isotroop geworden zijn.

Hieruit volgt dat de winst b dS dl per tijdseenheid van elektronen

die na de botsing tot de groep gaan behooren even groot zal zijn

als het verlies door de botsing zou zijn vaneen groep zoo sterk

als bij een isotrope richtingsverdeeling van het totale aantal bot-

sende elektronen zou passen. Dat wil dus zeggen dat het isotrope

gedeelte f van onze verdeelingsfunctie tot b dS dl en tot a dS dl

even groote aantallen per secunde bijdraagt, en dat het anisotrope

stuk £ i (V) alleen iets bijdraagt tot het verlies door botsingen

a dS dl.

Stellen wijden botsingsafstand voor door o, en het aantal

atomen per volumeneenheid doorn dan wordt zooals men nu

gemakkelijk inziet.

(b —a)dSdl = n. na
2

.
V. f x (V). dS dl.

Bij de berekening van het linkerlid uit de grondvergelijking van

Boltzmann:

+ Vf z(V),
3* 3 f

zullen wij er gebruik van maken dat £1 zeer klein moet heeten

vergeleken bij ƒ, zoodat wijde bijdragen van dit stuk tot het

linker lid mogen verwaarloozen.

Voor zoover f afhangt van (V2 2X x) levert zij tot £ 8 Fjd x

+ X 8 FjB £ geen bijdragen, en dus wordt

f §W§f=dHi-^=-"-- v
-
{- i(V)>

zoodat, met invoering van 1= Ijn na
2 als gemiddelde vrije weg-

lengte, wij voor f X vinden

\_x 1 dj?'
£ X y t y2 qd x

_
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De elektronenstroom per vlakte-eenheid wordt gegeven door

jf F dl. In dezen integraal zal het isotrope deel van F niets

kunnen bijdragen. Wij houden dus:

Daar de functie f isotroop is wat de snelheden betreft, mogen

wij f2
vervangen door de gemiddelde waarde

-g- V2
,

en wij krijgen
OO oo

' = H i[xjvfm jv- i §|/v» f(V)dV.
M2Xx V2Xx

Van de integralen kan een benaderde waarde worden gegeven
indien de energie, welke de elektronen uit het veld krijgen, groot
is vergeleken bij de aanvankelijk gemiddelde energie hunner warmte-

beweging inde elektronenbron.

Dan kunnen wij n.l. met substitutie V2
— 2 Xx=y2

,
stellen dat

2 Xx^C>y2
, en ontwikkelen als volgt:

oc oo

fV3 f (V) </ V=e j/ ƒV2 fV2 ~2Xx e~ h} V2 ~2Xx 1d V,

VTx* 1

oo

=e]/~3/V V y
2 + 2e dy ,

O

~ e } n
3

2Xx [a yh3+ 32 Xxh 1/ h 3+ "]'
en

oo

/Vf (V) dV=e ]/g. [l|/»_2_L_]/^ + ]
V 2Xx

Verwaarloozen wij hierin l lXxh, dan vinden wij voor den elek-

tronenstroom:

IX
, g „

‘=*mi e - il}2Xx s-x
-

Deze formule komt overeen met een uitkomst van Hertz ‘).

1) G. Hertz, Zschr. f. Phys. 32, p, 298, 1925.
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Men had tot deze formule ook op een andere wijze kunnen geraken,
die zich aansluit bij de beschouwingen van wat met de elektronen

bij het doorloopen der vrije weglengte gebeurt, en waarbij men

aanneemt dat de snelheid der elektronen uitsluitend aan het veld

te danken is. Indien een elektron met een snelheid w = | 2 X x

onder een hoek 0 met de richting zijner versnelling X een vrijen

weg begint, en de vluchttijd is z , dan is de afgelegde weg in

eerste benadering s=w z, en inde volgende benadering

s w z + \ X cos 0 z
2 ,

Aangezien bij een gemiddelde vrije weglengte / de wegen tusschen

s en s + ds een fractie

ds
e 1

y

uitmaken van het geheele aantal, zullen wij voor de fractie der

vluchttijden tusschen ren r + dz
,

voor de wegen die een aan-

vangshoek 0 met X maken, vinden

WT X COS 0 r2

e
~l (w + X cos 0 t) dr

l

hetgeen, aannemende datX t« w is (evenals hierboven (j;(k)«

f ( V) gesteld werd), mag geschreven worden

W T

w .

T / X cos @ t
2 X cos S t\

jd,e j +—J )
Gedurende den vluchttijd z vordert dus het elektron inde ATrich-

ting een eind

s
x
= iv cos <9 i + \ X r

2 .

Gemiddeld vordert dus het elektron per weg die inde door 0

gegeven richting begonnen wordt

(30 wz

f, tv T / x cos &r 2 X cos or\ i
n _i_ 1 v

drye (1 | j
h-—— 1 livcos@r + |Ar2 1.

O

De botsingen zijn als die van veerkrachtig bollen; alle begin-

richtingen der wegen vallen dus even waarschijnlijk uit. Daarom

mogen wij het gemiddelde van deze integraal over de verschillende

richtingen nemen en vinden zoo voor de gemiddelde vordering
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vaneen electron per vrije weglengte f X l2 \w2 , en dus per tijds-
eenheid waarin er wjl vrije wegen zijn:

,Xl =

XI

3
w ~^i2)Tx-

Uit dezen hoofde zou het transport per oppervlakte-eenheid zijn

XI
1-1 = 1 e iYXx

Echter is er ook een transport in tegenovergestelde richting, om-

dat zoowel de dichtheid der elektronen, als hun individueele snel-

heid w y2 X x niet overal dezelfde zijn. Dit diffusietransport
bedraagt per oppervlakte-eenheid, als wij afzien van dein het

bovenstaande verdisconteerde versnellingen gedurende de vrije vlucht:

k =-ili = -Ul2X x %- il^=e
In het geheel vinden wij dus, als boven, een transport

X l dp

•=*'7m-* ,i2Xx £-

Deze transportvergelijking kan nog iets leeren omtrent de ladings-
verdeeling door de elektronen in het gas, vooropgesteld zijnde,
dat de dichtheid zoo gering blijft dat zij het veld niet stoort.

Immers, bij de stationaire strooming moet het transport door

iedere doorsnede even groot zijn, zoodat zich een dusdanige elek-

tronenverdeeling instelt dat

1= 0'

Werkt men dit nu uit, dan krijgt men de differentiaalvergelijking

» + «**sï=o.
waaruit om te beginnen blijkt dat de elektronenverdeeling niet van

het veld afhangt, en waaraan voldaan wordt door

q = B ix log -

♦

x
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Zet men dit wederom inde transportvergelijking dan krijgt men

i = iB y 2X.

De integratieconstanten Bena zouden bepaald moeten worden

dooreen aansluiting aan de grensvoorwaarden. Echter hebben

wij bij de afleiding onzer benadering aangenomen dat de uit het

veld gewonnen snelheid /2 Xx groot zou zijn vergeleken bij die

der warmtebeweging inde elektronenbron, zoodat de benadering
niet geldig blijft aan de grens van het gas voor x 0.

Toch zal men mogen zeggen, daar deze ruimteverdeeling der

elektronen niet van het veld afhangt, dat het elektronentransport
evenredig zal zijn met den wortel uit de veldsterkte.

Summary.

The conduction of electrons through rarefied inert gases under a homogeneous

electric field is discussed. The atoms are supposed to be perfectly elastic immo-

vable spheres, and the density of electrons so low as not to disturb the electric

field. Then the flow of electrons is expressed in terms of the mean free path l ,
the acceleration X in the field, the electron density e and its gradiënt, the first

approximation being

i =T'{v2l^ e_ V2Xx ii}-
The density in the steady flow is not influenced by the strength of the field and

fora homogeneous field is shown to be

1/
—

<
a

q = B v x log
x

where B and a are integration constants. The flow of electrons is found to be

proportional to the square root of the electric force.

LICHTQUANTA EN STRAALKROMMING,

door L. S. ORNSTEIN

Ineen verhandeling ~Zur Rotverschiebung der Spectrallinien” ')

leidt K. Schaposchnikow een betrekking af voor de verande-

ring van de frequentie van licht dat een zwaarteveld doorloopt.

Hij bedient zich daarbij van de theorie der lichtquanta en gaat

van de volgende onderstellingen uit.

1) Zeitchr. f. Phys. 33, 1925, p. 710.
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1. De lichtsnelheid is een overal gelijke natuurconstante.

2. Lichtquanta bezitten een hoeveelheid van beweging h v/c
3. Lichtquanta bezitten een zware massa h v/c2

,
zoodat een

massa u die zich op een afstand r van het quantum bevindt dit

aantrekt volgens de betrekking f‘
U \ .

Het is opmerkelijk dat deze onderstellingen niet alleen de rood-

verschuiving doch ook de straalkromming ineen zwaarteveld als

gevolg hebben. Of deze resultaten eenige diepere beteekenis hebben
valt wellicht te betwijfelen, het is echter toch wel interessant dat

zij bestaan.

Wij zullen ons bij het afleiden van de conclusies beperken tot

een plat vlak, hetgeen geen beperking van de algemeenheid be-

teekent daar de baan een vlakke kromme is. Indien nu xen y
de coördinaten van het quantum t.o.z. van de massa [j. zijn en a

en f> de richtings cos van de snelheid c van het quantum zijn,
zoo is a 2 + ft2 =l

, x=a c, y—fi c terwijl

d hv x hv dv da xf fi
a = ~

7* fa J~t^ v Jt=~7*~T v

A b = fhi u

oi
B ii + v

H-_ilLr
vdt c

P
r

3
c

2 dt dt r
3

c

Vermenigvuldigt men deze vergelijkingen resp. met a en f) en telt

men op zoo krijgt men

d v \dr , / dhv Idrf ju \

dt r
2 dt c

2 '\ dt r
2 dt c

2
'

/

een vergelijking die de rol van energie-vergelijking speelt. Integreert
men de gevonden vergelijking zoo verkrijgt men

V= vQ e Wr

waarin vQ
de frequentie op 00 afstand van de massa voorstelt.

Een formule die in le benadering met dele benadering der rood-

verschuiving volgens Einstein overeenstemt (Dit resultaat ver-

krijgt Schaposchnikow op analoge wijze). Om nu verdere
conclusies te trekken maken wijde momenten integraal op, dit levert

/ dv , da\ Io d r d
y a—— + v -5 + x\B - +v ~ —O .y \ ct dt) V dt dij

Voeren wij hier de waarde dv/dt, a en ft in, zoo verkrijgen wij
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ƒ> 1 dr_-r(xy —y x)
“

c 2 22 df r—-
y y*

of dus

n _HL
xy y e c2 r •

Om de constante C te bepalen overwegen wij dat voor x== 0,
y— A, het perihelium r=Ais, terwijl x— — c. Wij verkrijgen

dus

a La (1 _l\
xy yx—clAe c2 \A r)

Deze vergelijking kan nu met

x
2 +yy

2=2c
2

gecombineerd worden. Voeren wij poolcoördinaten r en 99 in

zoo wordt

r
2 + r

2
<p

2
=c

2

_

fjt /i_i\

r
2

95 =c A e
c2 A

De vergelijking voor de baan luidt nu

fit (I _

h\
cAdre eZ 'A r '

1 / (1 _±\
“

'
r

2 |/ c
2 —c2A2

e
c2 'A rJ

r
2

De hoek der asymptoten wordt gevonden door tweemaal de in-

tegraal van het eerste lid naar r van A
. .oo te nemen. Voert

ƒ u

men deze integratie tot de eerste orde in 2X uit
’

200 vin<^t men

2 ƒ>
-n ~

c
2 A-

De straalbuiging door de massa u bedraagt dus

2 ƒ>
c

2 A ’

wat met de uit de gravitatie-theorie afgeleide uitkomst overeenkomt.

Indien men de quanta op deze wijze zwaarte-massa toekent :ou

343



LICHTQUANTA EN STRAALKROMMING

het voor de hand liggen ook de onderlinge aantrekkende werking
van lichtquanta te onderstellen. Doet men dit dan zou een zich

voortplantende bundel steeds enger worden en daarbij een frequentie
verandering ondergaan inde richting naar het violet. Experimen-
teel zal dit verschijnsel wegens de kleinheid der effecten wel nooit

te constateeren zijn. Verder zou men voor quanta besloten binnen

spiegelende wanden door deze onderlinge werking tot uitwisselling
van energie en wellicht dus tot evenwichtsstraling kunnen komen.

Men stuit op moeilijkheden wanneer de massa /u nietrustend onder-

steld mag worden.

Utrecht, 24 Oct. 1925.

DE KRISTALSTRUCTUUR VAN ARGON.

ONDERZOEKINGEN NAAR DE STRUCTUUR VAN

STIKSTOF EN ZUURSTOF BIJ DE TEMPERATUUR VAN

VLOEIBARE WATERSTOF ')

door J. DE SMEDT en W. H. KEESOM.

In vervolg op onze onderzoekingen betreffende de diffractie van

Röntgenstralen in vloeistoffen 2 ) en van de kristalstructuur van

gecondenseerde gassen
s), tot welke onderzoekingen de Teyler-

voordrachten over Röntgenstralen en kristalstructuur door H. A.

Lorentz in 1916 gehouden mede de opwekking hebben gegeven,

hebben wij inden loop van 1923 en ’24 onderzoekingen verricht

naar de structuur van vaste stikstof, zuurstof en argon, volgens
de methode (Debije en Scherrer) en met het apparaat, die

reeds vroeger door ons werden beschreven 3 ). Daarbij werd nu

het vacuumglas gevuld met vloeibare waterstof. Al de hieronder

vermelde kristallogrammen zijn opgenomen met een koperen anti-

kathode. De straal der camera was 27.3 mm.

Hoewel wij scherpe en intense kristallogrammen verkregen,
hebben deze onderzoekingen tot nu toe slechts geleid tot de be-

paling van de stuctuur van vast argon. Terwijl wij met dit onder-

zoek bezig waren, is de structuur van argon onderzocht en

!) Mededeeling No. 1785 uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden.
2) Versl. Kon. Akad. Amsterdam 31, 87, 1922; 32, 72, 1923.
3 ) Proceedings Kon. Akad. Amsterdam 27, 839, 1924. Leiden Comm. Suppl. No. 53a.
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gepubliceerd door F. Simon en Clara von Simson ). Niet-

tegenstaande wij tot dezelfde structuur zijn gekomen, schijnt het

ons toch nuttig ook onze resultaten te publiceeren, daar eene

bevestiging van verkregen resultaten in het bijzonder in dit gebied

van waarde is. Zie tabel I.

TABEL I.

Straal in int. ~© ..0
nn~ Ari >j. i

int-

mm. waargen.
103sln

2
Sln 'T :o 024° hk 1 berekend

13.2 z Dljö

14.5 z. st 60 2.93 lila 21.3

23.3 z.z 159 7.80 220 12

24.6 z.z 311 ft

26.0 z 222

27.5 m 221 10.82 311a 17.5

29.0 st 244 11.96 222 5.3

34.3 z.z 333 16.34 400a + 3

37.3 z.z 388 19.01 331 10

38.5 m 410 20.07 420 9.6

40.9 z.z 333/3 + 511/3
42.8 z 490 23.98 422a 8

46.4 st 556 27.22 333 + 511 9.5

48.0 z.z 531/3of 600/S

56.0 st 727 35.60 531a0f600a 11.20f6.7
—

Hieruit is te besluiten tot eene kubische structuur met eene

riblengte 5.40 A + 0.06, wat goed overeenstemt met de waarde

5.42 van bovengenoemde onderzoekers. De intensiteitsberekeningen

bevestigen de sructuur van gecenterde zijvlakken, in dien zin, dat

geene lijnen aanwezig zijn die volgens deze atoomschikking eene

intensiteit nul zouden moeten hebben; en dat al de lijnen, op

twee na (200 en 440), die aanwezig moeten zijn, werkelijk geob-
serveerd worden.

De intensiteitsverhoudingen tusschen de verschillende lijnen,
kloppen echter niet geheel; zie in het bijzonder 3-11 en 322. Hierbij

valt op te merken dat deze anomalie op de filmen van Sim on

en Cl. v. Simson niet voorkomt. Ook hebben zij de lijn 200 als

1) F. Sim on en Clara von Simson. ZS. f. Physik 25, 160 1924.
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sterk waargenomen. Dit verschil inde verhoudingen der intensi-

teiten is nog niet opgehelderd ’). Het is niet geheel uitgesloten,
dat hier van invloed is de manier waarop de kristallen op het

glas komen vast te zitten. Gebeurt dit bij voorkeur volgens een

bepaald kristalvlak, dan heeft men niet meer te doen met wille-

keurige georiënteerde kristallen en moet het kristallogram eene

andere intensiteitsverdeeling vertoonen.

Onze metingen geven voor de dichtheid van vast argon bij
ongeveer 20° K. 1.68.

Van stikstof en zuurstof werden resp. 6 en 4 opnamen gedaan.
Deze leverden voor elk van deze stoffen overeenstemmende kris-

tallogrammen. Bij een deel der opnamen werd het kristalcylindertje
volgens de lengte half afgeschermd dooreen nikkelplaatje, geplaatst
tusschen het diaphragma en het kristalpoeder, ten einde het op-

treden van parasitaire lijnen 2) te vermijden.
Wij berekenden de atoomvlakafstanden en trachtten deze met

de figuren van Huil en Da vey
3 ) tot dekking te brengen. Dit

is ons noch voor stikstof, noch voor zuurstof gelukt. Dit maakt

het waarschijnlijk dat deze gassen bij de temperatuur van vloeibare

waterstof niet kristalliseeren in het regulaire, tetragonale of hexa-

gonale (inclusief trigonale) stelsel, doch ineen stelsel van lager
symmetrie.

Het onderzoek naar de structuur van deze vastgemaakte gassen
zal te Leiden voortgezet worden, eenerzijds bij hoogere tempera-

turen, bij welke modificaties van hooger symmetrie optreden, waarbij
gehoopt wordt ook vingerwijzingen te verkrijgen voor het ont-

cijferen van de structuren van lager symmetrie, anderzijds door

opnamen te doen met een grootere camera ten einde de afstanden

der atoomvlakken met grooter nauwkeurigheid te bepalen.

Summary.

Solid argon, nitrogen and oxygen were investigated by Debije-Scherrer's
method at the temperature of liquid hydrogen. For argon face-centered cubical

arrangement was found, as already published by Simon and Cl. von Simson.

Lattice-constant 5.40 A i 0.06. Nitrogen and oxygen at i 20
°

K. probably
have lower symmetry than corresponds to the regular, tetragonal and hexagonal
(included trigonal) systems.

1) De publicatie van ons resultaat voor argon is aanvankelijk uitgesteld, wijl wij met het oog op
deze afwijking inde intensiteitsverhoudingen ter controle eene rechtstreeksche bepaling van de
dichtheid van vast argon wenschten te doen. Wij zijn in deze meting nog niet geslaagd wijl het

niettegenstaande herhaalde pogingen niet gelukte argon ineen piezometer ineen gewenschte hoe-
veelheid in compacte massa vast te maken.

2) Zie Leiden Comm. Suppl. No. 53a §4.
3) A. W. Huil en W. P. Da vey. Phys. Rev. 17, 549, 1921.
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HET AANDEEL VAN DE VERSCHILLENDE

ENERGIE-NIVEAU’S EENER STOF IN DE DOOR

VERWARMING VRIJGEMAAKTE ELECTRONEN

door H. J. VAN LEEUWEN.

Ineen artikel genaamd „Thermionic emission from systems

with multiple thresholds’ behandelt O. W. Richardson ') het

evenwicht, dat zich instelt, wanneer een stof verwarmd wordt,

die electronen op verschillende energie-niveau’s kan binden. Een

aantal dier electronen zal daarbij vrij blijven (verdampt zijn). Hij
onderstelt daarbij, dat aan die verschillende energie-niveau’s volu-

mina toekomen van gelijke orde van grootte en komt bij toepassing

van de klassieke, statistische theorie tot het resultaat, dat het

verloop van het aantal vrije electronen met de temperatuur in

£l_
k T

hoofdzaak bepaald wordt door den factor e , waar k de con-

stante van Boltzmann, T de absolute temperatuur is, en s, de

energie, die afgegeven wordt, als een vrij electron opgenomen

wordt op dat niveau, waarvoor die energie het grootste is (het
K-niveau dus), terwijl uit het experimenteele materiaal bekend is,

dat hier integendeel de energie van het buitenste niveau (met de

kleinste bindingsenergie) beslissend is. Hieruit besluit Richardson,

dat de klassieke theorie te kort schiet, om dit geval te behandelen.

De bedoeling van deze mededeeling is, te laten zien, dat de klas-

sieke theorie een resultaat in overeenstemming met de experimen-
teele uitkomsten geeft, indien men onderstelt, dat aan elk niveau

niet een zeker eindig volumen (van dezelfde orde van grootte

voor alle), doch slechts een eindig aantal plaatsen, elk voor één

enkel electron, toekomt, welk aantal voor de verschillende niveau’s

van dezelfde orde van grootte is, n.l. gelijk aan enkele malen

het aantal atomen
2 ).

Ter bekorting zullen we slechts twee niveau s aannemen, voor

een grooter aantal blijft toch de afleiding en het resultaat van

denzelfden aard. Stel dus, dat in het materiaal A, plaatsen van

dele, A
2 van de 2e soort aanwezig zijn, en dat de (positieve) ener-

gie e, , resp. e2 vrijkomt, als een electron uit de „gas -phase op

1) O. W. Richardson: Proc of the Phys. Soc. of London, Vol 36, Part 5, 1924, p. 383,

2) Ineen gesprek met prof. dr. P. Ehren f es tover deze opmerking kreeg ik goeden raad be-

treffende de eraansluitende berekening, waarvoor ik ook hier gaarne mijn dank betuig.
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een plaats van dele, resp. 2e soort gebonden wordt. De totale

energie, die aan alle Z electronen tezamen toekomt, moge E zijn.
Wanneer b

u resp. b
2

electronen op de plaatsen van dele, resp.

2e soort gebonden zijn, komt hun de energie b{ —b2 e 2 toe-

zoodat voor de f electronen van de gasphase, die het volumen V

moge hebben, een energie K= E + b
x e, + b

2 e2 overblijft.
In welk (6 Z

— 1) dimensionaal volumen y van de 6 Z dimen-

sionale phaseruimte van Gibbs liggen de systemen, waarvan bij
de gegeven energie E op de plaatsen van dele, 2e soort en in

V resp. b,, b 2 en f electronen aanwezig zijn?
Voor elk bepaald electron van de groepen h, en b

2 brengen
we het phasevolumen h 3 in rekening '), dus komt in y de factor

/i3 <fci + fc2) voor
. Op hoeveel manieren kan men ze plaatsen? Het le

van de b x electronen kan men op A, manieren plaatsen; is dit

geplaatst dan het 2e op A, 1 manieren, het 3e dan nog op

A, 2 manieren, enz, in het geheel op:

A, {Ai 1) (A, 2) (A, b, + 1) wijzen'

Voor de gebonden electronen krijgt men dus den factor:

/,3 (bi + 62 ) A,! A
2

!

(A-&,)! (A a
-6

a )!'

Voor de vrije electronen komt er een factor W, vermenigvuldigd
met het oppervlak van den „bol”, waarvan de vergelijking is:

~ 2 2 *-* 2

+ =

2 m 2m Zm

als p,, ... p 3f
de bewegingsmomenten der vrije electronen en m

hun massa is. Dit oppervlak is 2):

—\—i2nmK 3f
,

r&)
waarvoor wegens de groote waarde van 3 f/2 , (dat een geheel

getal moge zijn) geschreven kan worden:

1) Deze electronen zijn feitelijk wegens de quanta-voorwaarden binnen het volumen h? beperkt tot een

gebied van lager dimensie dan dat volumen. Dit gebied krijgt echter zoodanig „gewicht bij de

berekening van het aantal stelsels, dat men dezelfde einduitkomst krijgt, als wanneer men het

geheele volumen h3 met constante dichthetd in rekening brengt, wat hier gedaan is.

2) Verg. b.v. P. Ehrenfest und V. Trkal, Ann. d. Phys. IV, Bd. 65, 1921, pag. 619, 620.
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Voor de vrije electronen komt in y dus een factor:

Vf —1L_ ffn m K
3 f

voor-

(¥)■
Nu hebben we nog een bepaalde groep van b ] electronen, een

bepaalde van b
2

en een bepaalde van f electronen. Op hoeveel

manieren zijn die te maken? Verwisseling van alle electronen zou

een factor Z! brengen, maar inde groepen van £>,, b
2 en f

electronen heeft de onderlinge verwisseling der electronen al plaats

gehad, dus moet er nog vermenigvuldigd worden met \
Dus is:

V = Chi *+ " {2 ’n mK) v:x

x
Z\

bi\h\f\
’

waarin f =Z b, b
2 en C een constante is.

Voor het evenwicht zoeken we, omdat de dichtheid der syste-

men bij gegeven waarde der energie constant is, bij gegeven

waarde van Z en E het maximum van:

log 7 log C+ 3 (fe, + fe
2 ) log /i + log A,! + log A

2 !
log (A, b

x )\ log (A 2
b

2 )\ +{Z~ b
x

b
2 ) log V

log [3(Z ~2'~-- ! ) +
3(Z~-F" 2 rn (E + fc, £l + e2 )

+ log Z! log b,! log 6
2

! log (Z fc, è
2 )! -

We stellen dus =oen —= 0 en vinden, omdat
d t>, d b2

K= 3fl2
kTznAu

A
2 ,Al

—b
{ ,A2

b
2 ,bu b2 ,ZenZ—bl

b
2

groote getallen zijn:

A± h—-—1271 m K) 2
e ~Yf g e ~Tf

b 3 h 3 f 2

A,-i>,_2 V(2,.W ft_
t, ~iv r

zoodat:
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h t # £f- ,b2
= en

ƒ = z ——— —

A
-

L e, s2

Be kT + 1 Be kT+ \

f—Z—A{— A
2

+ Al 5-0 j2 —iT’ +

l +
2V{2 nmKH

e kT

'
(2)

4- a :
2 3 h3 f 2 -iL*
I+

2V(2nmK)i
e kT

Uit de vergelijkingen (1) zien we, dat als op de niveau’s slechts

een klein deel der plaatsen vrij is, wat meestal het geval zal zijn,
de rechterleden klein zijn t.o. van 1, zoodat voor vergelijking (2)
geschreven kan worden:

2 7(2 nm K)y/ a
-2- ,• , ii\

f = Z-Al
-A

2
+

2jjr Ji
2 (A,e kT+A

2 e *rj f (3)

welke vorm meer gelijkt op de gewoonlijk gegeven formules voor

het geval, dat men slechts met een enkel niveau te doen heeft.

Zoowel uit vergelijking (2) als uit vergelijking (3) blijkt, dat als

e, veel grooter is dan e 2 ,
de term die op het eerste niveau betrekking

heeft veel kleiner is, dan de term, die het aantal vrije electronen

aangeeft, dat van het tweede niveau afkomstig is, mits de groot-

heden A niet te veel verschillen en de temperatuur niet al te hoog
is. In dat geval zal het temperatuurverloop van het aantal vrije
electronen dus in hoofdzaak door e2 ,

de kleinste van de bindings-

energieën bepaald worden in overeenstemming met de experimen-
teele resultaten.

Zusammenfassung

Gezeigt wird, dasz die klassische statistische Theorie in Bezug auf das Elektronen-

Gleichgewicht eines erhitzten Körpers, bei dem die freien Elektronen aus ver-

schiedenen Energie-Niveau’s stammen, nicht, wie Richardson glaubt, zu einem

Resultat führt, das mit dem Experiment in Widerspruch steht, falls man nur den

Niveaus eine vergleichbare endliche Zahl von Stellen für einzelne Elektronen

zuschreibt, anstatt endlicher Volumina von derselben Gröszenordnung,
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lETS OVER DE ENERGIE VAN EEN STELSEL

ZICH BEWEGENDE ELECTRONEN

door G. J. ELI AS.

Omtrent de beweging van de electronen. die den electrischen

stroom vormen ineen metaalkristal. kan men zich verschillende

voorstellingen maken. Eén uiterste is de voorstelling van het elec-

tronengas, waarbij de electronen zich zonder eenige orde zouden

bewegen, terwijl een ander uiterste de voorstelling is, waarbij de

electronen zich als electronenrooster met eenparige snelheid zouden

voortbewegen '). Ik wil er hier op wijzen, dat beide voorstellingen
moeten leiden tot eene verschillende waarde van de magnetische
energie der electronenbeweging, die tot uiting komt inden coëf-

ficiënt van zelfinductie.

Bij de eerste voorstelling zullen in verband met het feit, dat de

beweging der electronen naar plaats en naar tijd geheel ongeor-

dend is, voor het magnetische veld van den stroom nagenoeg

dezelfde regels gelden, die ook zouden gelden bij de opvatting

van den electrischen stroom als een vloeistofstroom. De magne-

tische veldenergie voor het electronengas kan verkregen worden

door de energie, zooals die volgt uit de opvattingen van Maxwell

omtrent den electrischen stroom te vermeerderen met de kinetische

energie, samenhangende met de electromagnetische massa en snel-

heid der electronen, tenminste zoolang de onderlinge afstand der

electronen groot is t.o.v. hun straal. Hierop is door Lorentz

gewezen
2 ). ,

Deze wijze van berekening der veldenergie kan echter niet meer

worden toegepast, wanneer de electronen zich als een ruimterooster

zouden bewegen. Beschouwen we eerst de energie buiten den geleider,
dien wij als cylindrisch aannemen en omhuld dooreen coaxialen

terugleider. Daarbij zal als benadering worden aangenomen, dat

de zich bewegende ladingen in aequidistante vlakken op afstanden

Z continu zijn verdeeld, waarbij l de afstand der moleculen in het

b.v. kubisch onderstelde rooster is. Laat elk vlak eene lading Q

bevatten, die zich met de snelheid v voortbeweegt, terwijl de straal

van den binnensten cylinder r,, die van den buitensten r2 zij,

waarbij r2 r,, ondersteld wordt. Onder die omstandigheden
zal de veldenergie tusschen de beide geleiders voornamelijk bepaald

1) Zie o.a F. A. Lindemann, Phil. Mag. 29, p. 127, 1915; J. J. Thom s o n, Phil. Mag. 44. p. 657, 1922

2) H. A. Lorentz. Theory of Electrons, Teubner 1909. p. 47, 48.
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worden door den stroom inden binnensten cylinder. Ineen vlak

loodrecht op de as van dien cylinder nemen we coördinaten r en <p

aan, terwijl de coördinaat inde richting van den cylinder z zij.

De vectorpotentiaal ineen punt P van alle ladingen, die zich in

de punten r, van de aequidistante vlakken bevinden, wordt dan

, , Q.v.rdrdcp l
U /1 . « 0 9 T~\

4c. 7r
2
r,

2 R

_Q.. v. rdrd cp
n

yï
°°

1

4c. nh, 2 2j }V~+ (2 + nl) 2

n =zz oo

wanneer de de afstand is van P tot de beschouwde ladingen,

q die van P tot de lijn, waarop ze liggen, en z de afstand inde

richting van die lijn van P tot het dichtstbijzijnde vlak, dat de

lading Q bevat. We kunnen bovenstaande som in eene reeks van

Fourier ontwikkelen, n.l.

n = + oo 1
oo

v~i * V1
<?

2n m z

h yy +(z + n/) 2
cos

/ '

n = oom O

waarbij de term met den index m O logaritmisch oneindig groot

wordt, hetgeen echter verder geen bezwaar oplevert. Nu wordt

12nm z

_2 f cos 1
/3m ~t / y7“+ (z + n7p

dz '
J n=— oo

o

Door te stellen z + nl = y en verder integratie en sommatie te

verwisselen komt er dan na eenige herleiding

+°° 2Ji m y

S=2 T COS T~
d 2nj. (1) /2j^me\

1 J lf+7 i ° ■ 1 ]

OO

waarin H
0

(1) de Hankel’sche functie van de eerste soort en van

de orde nul is. Verder is

o 2,2 z oo

wanneer 2z o© de lengte van den „oneindig” langen stroom-

geleider voorstelt. Nu is

q
2
r

2 + rQ
2 —2r r

Q
cos 99,
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als r
D

de afstand is van P tot de as van den cylinder. Aangezien
rG >r, kan nu ontwikkeld worden

H
0

<■> (lüJlH') =H
0

« /„ +

oo

. _

vn
rr ... i2jiimrn\ T

/2 nim r\
+2 2_ H

-

(1 ( j—
2j 4

, J cos s tp .

5 =z 1

De vectorpotentiaal van de ladingen Q wordt dan

2 Ti r\

A ——Q'
2

V

2
fd99lr d r In

Z
- +

2c. jtr, ‘‘.l/ q
J J
O o

2 jt. r\

oo r r

m =1
o Z L

oo

r (2nimr\ , _ V tt (l) (2 ni m rQ\ r(2ni m r\
J
° ( / ) + 2 Zj a"(.—r—) (z—) cos s

•

s=l
oo

2 nmz Q.v
,

2zoo , Q. v NT 1
. cos —j

= = ,In H7= / , •

/ 2 nel r
Q 2iïc.r, m

m=\

r (2 nim r,'\ v m (2nim rQ\ 2 nm z

A j j«o [ j ) cos j .

5> A
Voor de magnetische kracht geldt H

,
derhalve

v rQ

OO

TT
I il V T(2 JiimrA

yj m(2 jcimr
0\ 2 nmz

H +
7F, 2j Mi JH' U ï ) cos —/

m = 1

waarin
Q'-- ƒ de stroomintensiteit voorstelt.

Ter bepaling van de veldenergie moet deze uitdrukking in het

quadraat worden verheven, vervolgens naar z en rG geïntegreerd
en gehalveerd worden. Integratie naar z tusschen de grenzen 0 en l

geeft, na verheffing in het quadraat
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oo

lil ll l V , 2 /2wimr,\ rj m
2 (2nimrx \

4Ti 2
c

2
r
o

2 2 c
2
r,

2 Zj 7 ' 1 7 ) [ / j
m= 1

Bij de integratie naar r
G moet met 2n r0

worden vermenigvuldigd
en vervolgens tusschen de grenzen r, en r2

worden geïntegreerd.
Ten slotte wordt voor de veldenergie tusschen de geleiders per
eenheid van lengte gevonden

OQ

-H— ƒ„ + ILÜI V t 2 H , n

2

(InimrA
4^c2 ”r, +

2c2
r, Zj \ / j ( { / )~

m = 1

- H
o

<» h
2

w |,

wanneer gebruik wordt gemaakt van de onderstelling r2 » r,,

tengevolge waarvan de Hankel’sche functies met het argument
2n i m r2\l kunnen worden verwaarloosd t. o. v. die met het ar-

gument 2 ji i m r/l. Nadere beschouwing van deze uitdrukking leert,
dat de som convergent is en dat voor r, »/, wat wel steeds
het geval zal zijn, de som van de orde / 3/rj 3 wordt, vergeleken
met de bekende uitdrukking voor de veldenergie, zoodat ze altijd
zeer klein zal zijn t.o.v. die uitdrukking.Wat de uitwendige energie
betreft is dus het verschil tusschen de beide boven geschetste
voorstellingen uiterst klein.

Evenwel is binnen den geleider het verschil grooter. Eene exacte

beschouwing van de inwendige veldenergie voor het geval, dat
het electronenrooster zich als geheel met eenparige snelheid voort-

beweegt, gaat gepaard met vrij groote mathematische moeilijkheden.
Om echter omtrent de orde van grootte van de inwendige veld-

energie in dat geval een oordeel te verkrijgen, kunnen we gebruik
maken van de volgende benadering. We beschouwen eene cylinder-
vormige ruimte met straal / binnen den geleider en nemen aan,
dat de zich buiten dezen cylinder bewegende electrische ladingen
met constante dichtheid verdeeld zijn over aequidistante vlakken

op afstanden /, die loodrecht staan op de as van den cylinder,
terwijl binnen den cylinder aequidistante electronen, eveneens op
afstanden /, zich bewegen langs de as. De vectorpotentiaal in

een punt P binnen den cylinder van de ladingen buiten den cylinder,
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die gelegen zijn op eene lijn evenwijdig aan de cylinderas en op

een afstand p vanaf P bedraagt

, „
Q.v.rdrdcp 2. 2z oo ,

dA —-j—s 5 7ln b
4n l

c r, t f>

OO

2ni V rr m(2tc i m q\ 27i mz

+ Z H
o

m (——)«»——).
m=l

wanneer r de afstand is vanaf de cylinderas tot de lijn, waarop

de ladingen liggen. Is rG
de afstand van P tot de as van den

cylinder, dan geldt

p
2
r

2 + rQ
2 2rr

c
cos cp,

waarin cp de hoek is tusschen ren r
O . Bij invoering hiervan en

integratie naar cp tusschen o en 2n, naar r tusschen len oo wordt

de vectorpotentiaal

a= _QjW_
2 jt c r,

2

oo
'

V 1
,

/2jn'mr0\
~ . x

2 nmz

Coo m/o 1 r~) H| ( 2 n1 m ) cos —J ’

m— 1
m

waarin C oo eene „oneindig” groote constante voorstelt, die ont-

-2 Z

staat door integratie van In
.

Hieruit volgt de magnetische
9

kracht van de zich buiten den cylinder bewegende ladingen

r r
1 11 v r(271 i m r

G
\
„ „wo . x

2nmz
H= 22_7i ( 7—) W,' 1) (2 71 im) cos J

Cr'
m= 1

als weer de stroomsterkte I= Q v/l wordt ingevoerd.

Hierbij moet worden opgeteld de magnetische kracht van de zich

binnen den cylinder bewegende ladingen. In verband met de ge-

maakte onderstellingen omtrent de afmetingen van cylinder en

geleider kunnen we voor deze ladingen, die zich op afstanden /

bevinden, het bedrag Q./2/r, 2 invoeren, hetwelk we ook als de

lading van één electron kunnen beschouwen. Noemen weden

straal hiervan r
l

,
dan kunnen wede magnetische kracht van deze

aequidistante ladingen voor r
Q
>r' voorstellen door
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II 2

+
L7ic r0 r.

oo

+
7rW2 2 7' • H' (l> (~-/”* r°) cos -7--

m r= 1

gebruik makende van de uitdrukking op blz. 353.

De veldenergie verkrijgen we door de som van beide'uitdrukkin-

gen voor H in het quadraat te verheffen, naar z en r
Q

te inte-

greeren en te halveeren. Als grenzen van rG nemen we r
1

en l,
waarbij de energie binnen r' wordt verwaarloosd, hetgeen geen
bezwaar zal opleveren. Om de geheele inwendige energie te ver-

krijgen moeten we dan nog met r,
2// 2 vermenigvuldigen, aangezien

de geleider eene doorsnede heeft, die r,
2// 2 maal zoo groot is als

de doorsnede van één cylinder. Zoedoende wordt gevonden voor

de veldenergie per eenheid van lengte

00

72/2 / ji P V r
9

rl2

Anc2 rS Zj [^i (,) (2«im)jy/ 1 a (2»im)
m = 1

~I
o (2nim)I2 (2nim) ~ ƒ, 2 j +

+2/o ( /. J - //, «0 (2 , fm) /, (2^).
. j y/, (2 71 im) H, (l > (2nim) +y/0 (2 aim) iï

o<'>0 <'> (2 sim)

_2 (2 nim
(I) (2 nim rl^

_r
12 pjrimr'N m

/2nimr'\ l 2

.

2 °i l [ l )~A^Tm lA2ntm) -

H
0

(1) (2 nim) —*■
: 7

0 (2 nim) H, (I> (2 Jtim) +
711 m

, *r' r(2 nim r
1 \ /2 jz im r'\

4tz i m 1 \ / / 0 \ / )
, Ir'

r (2nimrl\ u m (2nimr'\) , P
rn

/2nimr'\
+ y

° l 7 j 771 l—7—j I + 7* (7—)•
.jy (2a im)

l‘

2
H.n (2,t im) H,<l l (2 aim)

- «'”
’

+ 7
'Ho'" Wi„ J].
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Nadere beschouwing van deze uitdrukking leert, dat, in verband

met het feit, dat r' « /, de laatste twee termen ver overwegen,

zoodat alle andere termen t.o.v. deze twee kunnen worden ver-

waarloosd. Wordt in deze termen de grootheid m r
l // door x

vervangen, dan kunnen we wegens de kleinheid van r
l// voor de

sommatie naar m der beide laatste termen schrijven

©o

fl\ 2 (2 71 i x ) jHx (1) 2(2jtix) H
0

(1) (2 jt i x) .
H

2
(1) (2 ni x) | dx.

o

Door gebruik te maken van integralen met cylinderfuncties blijkt
l 3

deze integraal met voldoende benadering gelijk te zijn aan —-r-r r

40. n. r 1

Nu vertegenwoordigt deze integraal het verschil in veldenergie
tusschen de hier beschouwde „geordende’’ electronenbeweging en

de ongeordende beweging van het electronengas. Per eenheid van

lengte bedraagt dit volgens de hier gebezigde wijze van benadering
P /3

———s—s—r , terwijl de uit de electromagnetische massa’s der
8 0r r/r1

p i's
electronen berekende energie bedraagt

2—j . Bij volkomen
1 Z C V j f

ongeordende beweging moet de veldenergie afgeleid uit de theorie

van Maxwell met laatstgenoemd bedrag vermeerderd worden,

terwijl er bij geordende beweging nog het voorlaatste bedrag bij
komt. Ongetwijfeld zou dit bedrag nog grooter blijken bij eene

volkomen strenge berekening van de veldenergie voor het geval
van geordende beweging. Immers we zouden dan ook ontwikke-

lingen in algemeen harmonische functies verkrijgen naar r en naar cp,

die bij verheffing in het quadraat en integratie aanleiding zouden

geven tot eene reeks van positieve termen, terwijl we bij de hier

toegepaste benadering alleen te maken hebben met de nultermen

van deze ontwikkelingen.
Wat betreft de orde van grootte van den term, die bij de hier

gebezigde benadering het gevolg is van de geordende electronen-

beweging, deze komt t.o.v. de energieuitdrukking volgens de theorie

van Maxwell alleen in aanmerking bij zeer dunne draden, b.v.

van 1(W 4
m.m.
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BROWNSCHE BEWEGINGEN VAN EEN

GESPANNEN SNAAR

door W. EINTHOVEN, W. F. EINTHOVEN, W. VAN DER HORST

en H. HIRSCHFELD.

Laat men ineen snaargalvanometer de veldsterkte, de vergrooting
van het snaarbeeld, de lengte der snaar en het materiaal waaruit

zij vervaardigd is, onveranderd, dan neemt de normaalgevoeligheid
van het instrument toe, wanneer de diameter der snaar afneemt,

en wel is in deze omstandigheden de normaalgevoeligheid omgekeerd
evenredig aan den snaardiameter. Door gebruik te maken van

dunne snaren, welker diameter de orde van grootte van 0,1 u

hebben, kan men de normaalgevoeligheid tot een ongeëvenaard
hoog bedrag opvoeren. Maar hiervan kan praktisch alleen nut

worden getrokken, wanneer men stroomschommelingen van zeer

korten duur, bijv. van minder dan 0,001 sec. wenscht te meten en

ten behoeve daarvan de snaar sterk spant.

Een strak gespannen snaar heeft een geringe stroomgevoeligheid.
Ontspant men haar, ten einde ook zwakke stroomen te kunnen

meten, dan wordt de snaarbeweging door de luchtdemping over-

matig vertraagd; de beweging wordt overaperiodisch en al het

voordeel van de groote normaalgevoeligheid gaat verloren.

Om aan dit bezwaar tegemoet te komen hebben wijde snaar

ineen luchtledige ruimte geplaatst, waardoor wij inderdaad ver-

kregen hebben, dat zeer zwakke stroomen gemeten kunnen worden,

terwijl toch ten volle van de normaalgevoeligheid wordt geprofiteerd.
Maar nu doet zich een andere moeilijkheid voor : in verslapten

toestand vertoont de snaar voortdurend kleine trillingen. Het denk-

beeld, dat wij hier met Brownsche bewegingen der snaar te

maken hebben, hebben wij ontleend aan het werk van P. Zeeman,

die deze soort van bewegingen aan een vrij hangenden draad heeft

bestudeerd. ') Dat wij in ons geval inderdaad met Brownsche

snaartrillingen te maken hebben, kan op de volgende wijze worden

bewezen :

le. De trillingen zijn niet van electrischen oorsprong, daar de

periode afhangt van de spanning der snaar en deze in haar eigen

frequentie trilt.

2e. De trillingen worden niet veroorzaakt door de dreuningen
van den bodem, die mogelijkerwijze op de snaar zouden kunnen

1) A. Houd ij k en P. Zeeman, De Brownsche bewegingen vaneen draad. Zittingsverslag
Kon. Akad. v. Wetensch. Novemb. 1924, p, 930.
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worden overgebracht. Nachtelijke waarnemingen brachten geen

verandering in het verschijnsel. Evenmin een goed geslaagde op-

hanging volgens Juli u s. Een schaal kwik, die op den galvano-
meter was geplaatst, gaf vóór de ophanging een rimpelig oppervlak
te zien, terwijl door de ophanging praktisch alle rimpels verdwenen.

3e. Luchtstroomingen konden het verschijnsel niet verklaren.

Bij een vacuum van bijvoorbeeld 1 /i Hg kan men nauwelijks meer

van luchtstroomingen spreken, daar de gemiddelde vrije weglengte
der luchtmoleculen daarbij ongeveer 10 cm bedraagt, terwijl de

snaar zich ineen ruimte bevindt, waarvan de voornaamste af-

metingen veel kleiner zijn.
4e. Sterke of zwakke bestraling der snaar en toepassing van

lichtfilters, die in hoofdzaak de photographisch sterk werkzame stralen

doorlaten, terwijl de meer energie bevattende stralen worden tegen-

gehouden, brengen nauwelijks eenige verandering in het verschijnsel.
se. Ten slotte zij vermeld, dat de gemiddelde kinetische energie Q

der snaar, beantwoordende aan één der graden van vrijheid, van

dezelfde orde van grootte is als het bedrag, dat volgens de theorie

voor de Brownsche snaartrilling kan worden berekend. Bij een

zekere temperatuur moet namelijk

Q j-m v
2

zijn, wanneer mv
2 de gemiddelde energie vaneen gasmolecule

bij dezelfde temperatuur voorstelt.

Inderdaad wordt uit de massa der snaar en de frequentie en

amplitude harer trillingen voor Q een bedrag berekend, dat binnen

de grenzen der waarnemingsfouten met den theoretischen eisch

overeenkomt.

Inde onderstaande drie figuren reproduceeren wij eenige photo-

graphische opnamen van Brownsche snaartrillingen. Zij zijn van

dezelfde snaar genomen. Deze is 18 mm lang, heeft een diameter

van minder dan 0,2 g, en een weerstand van 250.000 Ohm, terwijl
zij in alle drie figuren even sterk gespannen is geweest. De lineaire

vergrooting van het snaarbeeld bedraagt ongeveer 2000. Om het

beeld scherp te houden, niettegenstaande toch ook trillingen plaats

grijpen inde richting der optische as van het mikroskoop, was

het noodig, dat de snaar met een stralenbundel van relatief kleine

opening werd verlicht. Terwijl de bewegingssnelheid der gevoelige
plaat ongeveer 50 mm per sec. bedraagt, geven de toppen der

tijdlijnen nauwkeurig tijden van 0,2 sec. aan.
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De omstandigheden, waaronder de figuren 1 en 2 genomen zijn,
verschillen slechts in zoo verre, dat het vacuum in figuur 1 hooger
was dan in figuur 2. Bij beide was de veldmagneetstroom uitge-
schakeld en de snaarkring open. Het effect van de aanwezigheid
van meer lucht rondom de snaar komt door onderlinge vergelijking
van de beide figuren duidelijk te voorschijn : de grootere hoeveel-

heid lucht maakt de snaartrillingen onregelmatig.
In figuur 3 is het vacuum even hoog als in figuur 1, maarde

veldmagneetstroom is aan en de snaarkring gesloten. Men ziet,

dat het electromagnetisch effect op de Brownsche trillingen
overeenkomt met het effect van den hoogeren luchtdruk: de snaar-

trillingen worden weder onregelmatig.
Wij merken op, dat de bewegingen van de snaar in het electro-

magnetisch veld stroomen doen ontstaan, waarvan men bij opper-

vlakkige beoordeeling misschien zou verwachten, dat zij de beweging
zouden dempen, en dit zou den schijn kunnen wekken, dat wij met

een „perpetuum mobile” van de 2e soort hebben te doen. Immers,
indien de snaarkring dooreen uitwendigen weerstand is gesloten,
zal deze door de bedoelde stroomen worden verwarmd, terwijl de

verwarming zou moeten blijven voortgaan, ook als de temperatuur
van den weerstand hooger was dan die van den galvanometer.

Maar in werkelijkheid blijft de demping geheel achterwege en

het verschijnsel wordt begrepen, wanneer wij rekening houden met

de warmtebeweging der electronen inden snaarkring '). Zij doen

daarin electrische stroomen ontstaan, en het zijn deze „Brown-
sche stroomen”, het woord danken wij aan Prof. Ehrenfest 2 ) —

die de snaar in trilling houden.

De snaar wordt inde regelmatige trillingen van haar eigen frequentie
gestoord zoowel dooreen groot aantal luchtmoleculen, die tegen haar

aanbotsen, als door de Brownsche stroomen, die door haar heen gaan

Beide invloeden moeten de regelmaat harer trillingen verbreken. Het

feit, dat inderdaad in figuur 1 bij hoog vacuum en zonder Brownsche

stroomen de trillingen veel regelmatiger zijn dan in figuur 2 bij hoogeren
luchtdruk en in figuur 3 bij gesloten snaarkring, mag als een nieuw be-

wijs worden beschouwd voor de stelling, dat de door ons beschreven

verschijnselen hun oorzaak inde Brownsche bewegingen hebben.
PHYSIOLOGISCH LABORATORIUM DER

RIJKS-UNIVERSITEIT TE LEIDEN.
1) Voor een uiteenzetting van de theorie der Brownsche beweging, haar invloed op een

sinusoïdaal trillend materieel punt, op de electriciteitsbeweging ineen gesloten electrischen kring
enz. verwijzen wij naar het proefschrift van Mevr, G. L. de Haas-Lorentz, Leiden 1912.

2) Wij wenschen Prof. Ehrenfest hier nog in ook ’t bijzonder te bedanken voor de hulp, die
hij ons steeds bereidwillig heeft verleend, telkens wanneer wij bij de verklaring der waargenomen
verschijnselen moeilijkheden ondervonden.
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Hoog vacuum. Geen veldmagneetstroom. Snaarkring open.

Luchtdruk 100 (A, Hg. Overigens als fig. 1,

Vacuum als bij fig. 1. Veldmagneet bekrachtigd en snaarkring gesloten.

Bij A wordt een constant blijvend potentiaalverschil inden

snaarkring geschakeld.

Fig. 1.

Fig. 2,

Fig. 3.
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FAZE- EN ENERGIEVERANDERING VAN EEN
SLINGER EN EEN SNAAR GEDURENDE HUN

BROWN’SE BEWEGING.
door }. TINBERGEN.

§l. Onderzoekingen van Prof. W. Einthoven over de

beweging vaneen zeer dunne snaar ineen uiterst verdund gas

waren voor Prof. P. Ehrenfest aanleiding de bovengenoemde
vraagstukken te stellen, waarvan een nauwkeuriger formulering
en enige resultaten volgen.

Werkt er op een slinger een storende kracht, die een of andere

funktie van de tijd k ( t ) mag zijn dan is zijn beweging gegeven

door
s = a cos v t + (5 sin v t,

t t

a—a
o JdT cos vr k (i) , /? (i0 + jdr sin vt, k (r ) ,

O O

aO I\> =Po+l2'’

waarbij s de uitwijking,
v de frekwentie,

M de massa,

de beginwaarden van voorstellen
Po P

De storende kracht zal in ons geval door botsingen met molekulen

vaneen gas geleverd worden. Als E de energie en q> de faze van

de slinger is, dus E—\ M v
2 (g 2 + ji 2 ), <p = bgtg /i/« vragen we

naar :E E
Q , (E E

Q ) 2
, cp cpQ , (cp <fo ) 2

, waarbij het middelen

overeen schaar van slingers en gassen met verschillende mikroskopiese
eigenschappen geschiedt. Makroskopiese eigenschappen van het gas

en begintoestand van de slinger zijn

bij alle eksemplaren van de schaar

gelijk gedacht.

§ 2. Resultaten.

E— E
0

w 2(r T E
Q ) t +

E ( i
-\—~ j sin 2 <pQ

+ sin 2(v t cpQ ) j
(E E

0 ) 2 =2w E
0 |4 t

sin 2cp0
+ sin 2(v t <pD ))

v (
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<p <Po { cos 2 <Po cos 2(v t— <p 0 ) j

7
w.rT.M (

,
sin 2 cpQ

+ sin 2(v t q>0 ) )
te - = E'o I' +

Yv )•
Hierin is: w de wrijvingskoëffisiënt veroorzaakt door botsingen

van gasmolekulen met het slingerlichaam, wanneer het

zich vrij zou bewegen.

Daarvoor zou nl. gelden: = w V,
dt

w = 2 -=-= >V ,
M 1

5, het gemiddeld aantal botsingen per seconde,

r de gaskonstante per molekuul.

T de absolute temperatuur.

§ 3. De volgende veronderstellingen zijn bij de berekening gemaakt:
[A] De tijd t is zo kort, dat a— a0

« aQ ,

[s] Zijn m en v massa en gem. snelheid vaneen molekuul dan

is m « M, V« v.

[C] Het aantal botsingen der molekulen onderling is te verwaar-

lozen. (Knudsen-gas).

§ 4. Diskussie van de resultaten.

1) De energie ven de slinger blijft om zijn beginwaarde schom-

melen ingeval de gemiddelde ') kinetiese energie inde on-

gestoorde beweging {rT is (gem. ‘) kin. en. E
0).

2) De „te verwachten” fazeverschuiving, en in geval 1) ook de

energieverschuiving, schommelen met de tijd om nul 2).
3) De „spreiding” van fazeverschuiving en energieverschuiving

bevat een lineaire term in t met daarop gesuperponeerde
schommelingen 2).

4) Het tijdsgemiddelde van die schommelingen wijkt in afhankelik-

heid van de beginfaze enigszins van nul af of is gelijk aan nul.

§ 5. Werkt op een snaar een storende kracht dan vinden wede

beweging door uitwijking s zowel als kracht f in een sinusreeks

naar fte ontwikkelen:

s (r, |) —2k Sin -- J s* (r),

1) Hier: tijdsgemiddelde overeen periode.
2) Deze schommelingen vallen misschien reeds binnen de nauwkeurigheidsgrens ; de nadruk moet op

op de lineaire term vallen.
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FAZE- EN ENERGIEVERANDERING VAN EEN SLINGER ENZ.

f (*. £) = sin
—A fk (r).

Daarin is: t tijd, f koördinaat vaneen punt der snaar,

k rangnummer vaneen eigentrilling,
l lengte van de snaar,

sk , fk amplitude en kracht per lengte-eenheid voor de

k de eigentrilling.
Is nog (i de massa van de lengte-eenheid, dan wordt de

bewegingsvergelijking

splitsbaar in : sk
" +a2

Sk —— fk ( T ) 0

Daardoor is het mogelik het verloop van de beweging van de

k de eigentrilling apart te bestuderen.

§6. Resultaat. Dit verloop is onafhankelik van de amplitude der

andere eigentrillingen. Energie- en fazeverschuiving en -spreiding

zijn die vaneen slinger waarbij dan echter

&1c 71 171
j i

v —.—, w=2—o, L, ,
M /u l,

L

(5[ L
x gem. aantal botsingen per sek. per cm.).

De veronderstellingen, bij de berekening gemaakt, zijn dezelfde

als [A], [s], [C] bij de slinger, waarbij voor n: ak en voor M: n

gelezen worde.

ÜBER DIE SYMMETRIE DER RÖNTGEN-
INTERFERENZEN

von P. P. EWALD

Nach der Symmetrie ihrer Röntgeninterferenzen zerfallen die

Kristalle in 11 Gruppen, indem diejenigen der 32 Symmetrieklassen
der Kristalle, die sich nur durch ein Symmetriecentrum unterscheiden,

auf die Röntgenstrahlen in gleicher Weise einwirken. Dieses durch
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die Versuche von Friedrich '), Jaeger 2 ), Rinne 8)-und vielen

anderen bestatigte Gesetz wurde zuerst von G. Friedel 4 ) mit

der Begründung ausgesprochen, die Entstehung der Interferenzen

durch Spiegelung an inneren Netzebenen sei ein centrosymmetrischer
Vorgang, der auch bei fehlendem Symmetriecentrum der Kristalle

für den gesamten Vorgang ein Centrum erzwinge, ahnlich wie die

Ausbreitung eines sichtbaren Lichtstrahls stets auf das centrisch-

symmetrische Indexellipsoid führt.

Auch alle neueren Ableitungen 5) übernehmen mit einer der

Wichtigkeit des Gegenstandes nicht angemessenen Kürze den

Frie d e lschen Grundgedanken : dass zwischen dem Reflex (hj h
2

h
3 )

ander „Oberseite” einer Flachenschar und dem Reflex (h, h
2

h
3 )

ander „Unterseite” kein Unterschied bestehen kan, und daher der

Reflexionsvorgang centrosymmetrisch ist. Diese Kürze entspringt
einer Art von Verlegenheit, den Satz wirklich zu begründen 8);
sie ist um so weniger angebracht, als in der Literatur bereits

darauf hingewiesen worden ist 7) dass hier eine Schwierigkeit liegt.
Wie nach dem Ausfall der Experimente zu vermuten ist, erweist

die genauere theoretische Ueberlegung die Richtigkeit der F r ie d el-

- Aussage. Es stellt sich aber zu ihrer Begründung als unbedingt
erforderlich heraus, die dynamische Wechselwirkung zwischen Primar-

und Interferenzstrahlen zu berücksichtigen. Die heute noch übliche
Lauesche Theorie führt nicht allgemein zum Fri'ede 1 schen Satz.

Um das Problem nach Möglichkeit vonder systematischen
dynamischen Interferenztheorie loszulösen, wollen wir im Anschluss
an die von C. G. Darwin 1914 entwickelten Methoden 8 ) die
Reflexion an einer Kristallplatte behandeln. Dabei müssen wir ein

Gitter mit Basis voraussetzen, das selbst kein Symmetrie-centrum
hat. Es sei (Abb. 1) d der Identitats-

abstand in der Ebenenfolge, d dk seien

die Abstande der eingeschobenen Ebe-

nen vonder obersten, die wir als

erste zahlen (<s,= o). Es handle sich

um die Reflexion n ,er Ordnung, sodass

1) P. P, Ewa 1 d und W. Fried r i c h, Ann. d. Phys. 44, 1183 (1914).
2) F. M. Jaeger und H. Haga, Proc. Amst. Acad, 17, 1204; 18, 542, 559 (1915).
3) F. Rin n e, Sachs, Ges. Wiss. Math.-Phys KI. 57, 303 (1915) und 58, 11 (1915).
4) G. F riedel. C. R. 1 57, 1533(1913).
5) z, B. R. W. G. Wyc k o ff. The Structure of crystals, N, York 1924, pag, 117.*F. M. Jaeger.

Lectures on the principle of Symmetry, Amsterdam 1920. pag. 106. P, N igg 1 i, Lehrbuch der
Mineralogie, Berlin 1924, pag, 467. F. R i n n e.

6) Wenigstens war das bei meiner Darstellung : Kristalle und Röntgenstrahlen (Berlin 1923) pag. 70,
der Fall.

7) M vonLaue, Ann. d. Phys, 50, 433, (1916).
8) C, G. Dar win, Phil. Mag. 2 7 (1914) pg. 677-680.

Abb. 1.
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also auf die Tiefe d n ganze Wellenlangen Gangunterschied
zwischen den reflektierten Strahlen fallen. Wie durch die Klammern

in der Figur angedeutet, denken wir uns die Ebenenfolge in Schichten

zerlegt, die durch den Index m unterschieden werden.

2) Zunachst stellen wir uns auf den Laue-B ra g gschen Stand-

punkt, dass die Ausstrahlung der Atome allein durch den Einfluss

des einfallenden Strahles erfolgt. Die Amplitude des reflektierten

Strahles ist dann durch den „Strukturfaktor” der Netzebenen-

schar bestimmt, der so lauten wird :

A t + A2 e
2 * inö* + = 2Ak e

2 ” inSk (1)

Dabei sind die Ak die Amplituden der vonden einzelnen Netz-

ebenen zurückgeworfenen Wellen. Die Friedelsche Behauptung
setzt nun vom Standpunkt dieser Theorie aus die Ak als rein

reell bezw. alle vom gleichen complexen Winkelargument voraus.

Lassen wir namlich den Primarstrahl statt von oben von unten

einfallen, so können wir den entstehenden Reflex (nach unten) kurz

als Reflex (—n)ter Ordnung bezeichnen. Seine Amplitude wird

2Ak e- (2)

sein und diese Grosse unterscheidet sich vonder vorigen, falls

die Ak alle gleiches Winkelargument haben, nur durch einen

Phasenwinkel, der auf die Intensitat ohne Einfluss ist. (Hat der

Kristall ein Symmetriecentrum, so ist der Strukturfaktor, bis auf das

gemeinsame Winkelargument der Ak , reell und für Welleneinfall

von oben und unten gleich.)
Anders aber ist es, wenn die Ak selbst complexe Zahlen von

verschiedenem Winkelargument sind, d h. die Phasen der vonden

Netzebenen ausgesandten Wellen gegen die einfallende Welle um

verschiedene Winkel versetzt sind. Findet in der Netzebene keine

Absorption von Strahlung statt, so ist aus energetischen Gründen

das Normale, dass Ak rein imaginar ist '). Aus den gleichen Gründen

muss bei Berücksichtigung von Absorption ein andrer Phasenzu-

sammenhang, also ein complexes Ak auftreten, das im Allge-

meinen für jede Atomsorte verschieden sein wird. In diesem Fall

sind aber die absoluten Betrage der Stukturfaktoren für den Reflex

n und den Reflex (-n) nicht mehr gleich :

ZAk e
2ltinS

k | j 2Ak e~ 2jcinS
k

1) Vergl. C. G. Darwin, Phil. Mag. 2 7 (1914) pag. 320; P. P. Ewa 1 d. Phys. ZS. 21 (1920) 617

sowie Kristalle und Röntgenstrahlen, S. 324,
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und dem Friedelschen Beweis ist die Grundlage entzogen, ja
der Satz selbst scheint sogar nicht zuzutreffen.

3) Man könnte nun daran denken, die Symmetrie der Reflexion

aus irgend welchen übergeordneten Argumenten abzuleiten, z. B.

aus strahlungstheoretischen Überlegungen. Etwa in der Weise,
dass man eine „schwarze” Röntgenstrahlung in einem Gefass vor-

aussetzt (Abb. 2), das man durch Einschieben

der Kristallplatte in 2 Teile teilt. Ist nun

das Reflexionsvermögen der Platte für die

von oben auffallende Strahlung wirklich an-

ders, als für die von unten auffallende, so

würde die vorher raumlich gleichmassig ver-

teilte Strahlung in der einen Halfte des Ge-
fasses angesammelt werden, was dem 2.

Hauptsatz widerspricht. Die Überzeugungs-
kraft dieses Beweisganges ist für Röntgenstrahlen nicht so gross,
als sie für langwelligeres Licht ware. Nimmt man aber den Satz als
bewiesen an, so bleibt noch die Frage, ob man mitM. von Laue 1 )
schliessen muss, dass die Ausstrahlungen der einzelnen Netzebenen
keine Phasenunterschiede zeigen, oder wie sonst der Widerspruch
gegen die obigen Darlegungen am Strukturfaktor zu klaren ist.

4) Nach den neueren Anschauungen ist erst eine dynamische
Theorie, welche die Wechselwirkung zwischen der reflektierten
und der primaren Strahlung mitberücksichtigt, imstande/die Inten-

sitaten, wenigstens an einem idealen Kristall, zu erklaren. Sie wird

uns in diesem Falie den Friedelschen Satz liefern.
Betrachten wir die m

te Schicht im Kristall (Abb. 1). Es fallen
darauf Wellen von oben und von unten, deren Amplituden E°

m

und E a

m
heissen mogen. Es seien ferner für diese Schicht Koeffi-

zienten eingeführt, die bei Einfall von oben bezw. unten die

Amplituden der reflektierten und der durchgehenden Welle angeben

Einfall von ( nach oben reflectiert :R° E°
m

oben E ° I nach unten durchgehend :D° E°
m

Einfall von i nach unten reflectiert :Ra E u

m

unten E u I nach oben durchgehend: D“ E„

1) M, vo n Lan e. Ann. d. Phys. 50." 433 (1916).

Abb. 2.
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Über die Koeffizienten R°, Ru

,
D°, D“ sollen weiter keine

Annahmen gemacht werden, sie werden im AUgemeinen alle

ungleich sein. Wendet man auf die einzelne Schicht die Laue-

Braggsche Theorie an (was nurkleine Fehler bedingt), so werden

die Koeffizienten R die Strukturamplituden (1) und (2) für + n

und — n, und die beiden D-Werte werden gleich und zwar

gleich der Struktur-amplitude für n = o. Auf alle Falie bestehen

die Relationen

E
m -i

= R° E° m + D
u El,

E
m + i

= R u El + D° El

Dies Gleichungssystem lasst sich in ein solches für E ° und ein

anderes für Eu in leicht ersichtlicher Weise aufspalten :

D° E°
m -! + {R° R' — D° D—l) E°

m
+ D° E°

m + , = 0
. . (3)

bezw.

D°E°
m -! + (R° R u — D° Z>- l)El + D“E

m +!
= 0.

. (3 1)

Diese Gleichungen stellen für die Amplituden E° bezw. E“ je ein

cyclisches Gleichungssystem dar; welches von ihnen wir benutzen,

steht in unserem Belieben. Lassen wir für den Augenblick den

oberen Index fort, so ist E° bezw. Eu
von der Form

E
m

Fe'“” (4)

ünd es entsteht als Lösbarkeitsbedingung die Gleichung (die in der

systematischen Theorie als Dispersionsgleichung bezeichnet würde):

D° e
~ ia +D u eia=l+D°D“ R° R u

.. . . (5)

Diese Gleichung bestimmt a, und damit die Ausbreitungsweise
der Welle (4), bei gegebenen Werten D und R. Charakteristischer-

weise ist die rechte Seite der Gleichung symmetrisch inden Indices

o.und u. Vertauscht man o und a und ersetzt gleichzeitig a durch—a,

so bedeutet dies physikalisch, dass man der Welle die entgegen-

gesetzte Richtung gibt, wobei das D° der einzelnen Schicht in ein

Du übergeht und umgekehrt. Wie man sieht, lasst dies die Dis-

persionsgleichung für a invariant: die Ausbreitung i m Inn er n

ist in der Tat centrosymmetrisch, wie Friedel vorausgesetzt

hatte. Man sieht dies auch an den Gleichungen (3) selbst: beider

Substitution u^_o, m —m ,
welche die Wellenumkehr bedeutet,

gehen die Gleichungssysteme in sich über.
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5) Es ist begreiflich, dass die Symmetrie der inneren Ausbreitung
auch die volle Symmetrie mit sich bringt, wenn man zur Behand-

lung des „Randproblems” übergeht, d.h. die Reflexion an einer

aus M Schichten bestehenden Kristallplatte betrachtet. Um dies

rechnerisch einzuscehen, ist es nicht nötig, das Gleichungssystem
der Platte wirklich aufzulösen; es genügt eine Symmetriebetrach-
tung an den Gleichungen selbst. Wir müssen dazu die den Glei-

chungen (3) entsprechende Gleichung für die Randschicht auf-

stellen. Bezeichnen wir mit 0 bezw. M + 1 die an den Kristall

angrenzenden Raume, mit E x °
= E die einfallende, mit £“ = Er

die reflektierte, mit E°
M +1

—Ed die durchgelassene Welle, so ist

offenbar für Welleneinfall von oben :

e: = r° Ei + D- ei

E°2 = D° El + R'Et,

woraus als erste der Gleichungen (3) (für die Schicht m 1) folgt:

R* El + (R° R“ - D” D“ )Ei +D"E\ O
...

(6)

Durch Vergleich mit Gl. (3) für m 1 ergibt sich, dass die Grosse

El, welche dort auftritt, die Bedeutung hat:

I%=Tïr\ Eï- RaEa°\ = -jïr\ E - RuE«\ ' • ' (7)

Ist sie bestimmt, so folgt aus ihr die reflektierte Amplitude Er
Andererseits lasst sich die Bedingung, dass auf die Unterseite der

Platte keine aussere Strahlung auffallt, so aussprechen:

E
m + i= Eo =D° E°

m (8)

Insgesamt haben wir ein System von M + 1 linearen Gleichun-

gen, namlich eine für jede der Schichten 1 bis M und die Bedingung
(8); und M+ 1 Unbekannte E°, E°.

■. . E^+l . (E\ = E setzen

wir dabei als gegeben an; die Gleichungen bilden dann ein nicht

horoogenes System). Die Lösung folgt daraus eindeutig.
Lassen wir umgekehrt den Einfall von unten erfolgen, so ist

'Em E , Em+i Eu, Eq = Ed zu setzen. Das Gleichungssystem
nebst Randbedingungen geht in das vorige über, wenn substituiert

wird :

o u;
—

m.
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Es ergibt sich, wenn E = E, dass auch Er = Er, Ed = Ed, und

hiermit ist die Gleichheit der Reflexionen (h { h
2

h
3 ) und (Zi, h

2
h

3 )
auch formal bewiesen.

Zusammenfassung.

1) Grundlegend für die Symmetrie der Interferenzbilder von Röntgenstrahlen in

Kristallen ist die Gleichheit des Reflexionsvermögens einer Flachenart für Einfall

„von oben” und „von unten” (centrosymmetrischer Vorgang).

2) Nach der Laue-Bragg schen Theorie (Strukturfaktor) ist diese Gleichheit

dann nicht einzusehen, sobald die verschiedenen Atomsorten verschiedene Phasen-

unterschiede gegen die einfallende Welle haben.

3) lm Einklang mit strahlungstheoretischen Argumenten führt die dynamische
Theorie der Reflexion bei ganz beliebiger Reaktion der Atome auf die einfal-

lende Welle stets zur Gleichheit des Reflexionsvermögens einer Kristallplatte an

Ober-und Unterseite.

4) Der Frie d e 1 sche Satz über die Symmetrie der Interferenzen gilt daher, und zwar

unabhangig vonder speziellen physikalischen Beschaffenheit der beugenden Atome.

EENIGE OPMERKINGEN OVER DE

QUANTUMMECHANICA VAN HEISENBERG

door H. A. KRAMERS.

Heisenberg ') beschrijft de beweging vaneen electron ineen

atoomsysteem op symbolische wijze met behulp vaneen aantal

uitdrukkingen
A

m . n exp{2nivm , n t), (1)

die aan de verschillende mogelijke overgangen vaneen statio-

nairen toestand m naar een toestand n toegevoegd kunnen worden.

m en n zijn twee indices zonder meer en behoeven niet juist een

quantumgetal te beteekenen. De grootheid

v
m

.
n
= ±(W

m
-W

n
) (2)

stelt de frequentie van het licht voor dat volgens Bohr bij zulk

een overgang kan worden uitgestraald, en moet negatief gerekend
worden zoodra de energie W

m
inden toestand m kleiner is dan

de energie W
n

inden toestand n :

V Vm•nn - m *

1) W, Heisenberg, Über quantentheoretische Umdeutung kinematischer und mechanischer Bezie-

hungen, Zs. für Phys. 33, 879, 1925. Ik betuig den heer Heisenberg mijn hartelijken dank voor

de vriendelijkheid waarmee hij mij met de jongste ontwikkeling zijner theorie door Born, Jordan
en hemzelf, in kennis heeft gesteld.
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De grootheid A
m ,„

is een vector met in ’t algemeen complexe
componenten en stelt de „karakteristieke amplitude’’ ') voor die

men aan den overgang m n kan toevoegen, d.w.z. het licht

dat dooreen atoom inden toestand m met een frequentie v
m, n

uitgestraald wordt, kan in het beeld van Maxwell’s stralings-
theorie aan een trillende dipool toegeschreven worden waarvan

het electrisch moment door het reëele deel van bovengenoemde
uitdrukking weergegeven is. Geldt wederom W

m
< W

n , dan moeten

we schrijven
A

m
,

n
= A

n
.

m
(4)

waar de streep boven de letter beteekent dat men de toegevoegd
complexe waarde moet nemen. We voerende Cartesische coör-

dinaten q
(1)

, qr(2)
, q

(3) in, en noemen de componenten van de vectoren

A
m , n volgens de q

w~as A
m

k

n
.

Dan kunnen wede symbolische

beweging van het electron door de formule

<t { qj.n }= j A»?„ eXP (2 * * 0 ! (5)

uitdrukken. De grootheden binnen de haakjes zijnde termen van

een oneindigen matrix van het type van Her mi te. Van belang
is het nu dat voor zulke matrices niet alleen de operatie van

optellen maar ook die van vermenigvuldiging op natuurlijke wijze

gedefinieerd kan worden, en wel zoo dat beide operaties associatief

zijn, de optelling commutatief en de vermenigvuldiging distributief

is. Zijn jam , n j, | b
m . n | enz. matrices, dan geldt:

'o \A. ) U ( '
O 4- U 1

I **m>n j ™m>n f - n

i
a Ix'fo l —' y a .fc.| a

m, n j
-*• | °m. n j j "

a
m,j Oj, n £

De sommatie moet daarbij over alle rijen van a en kolommen

van b worden uitgestrekt. De vermenigvuldiging is in ’t algemeen
niet commutatief. Wat de afhankelijkheid van de elementen der

matrices van den tijd t betreft, zien we dat als die afhankelijkheid
van den in (5) aangegeven vorm is, die vorm bij vermenigvuldiging
bewaard blijft. Immers, uit de frequentie voorwaarde (2) van Bo h r

volgt direct: v
m .j + vjjU

— vm , n .
De componenten van de hoeveelheid

van beweging van het electron p
(1)

, p
(2) , p

(3)
,

die inde klassieke

(niet-relativistische) mechanica door

1) H. A. Kramers und W. Heiscnbcrg, Über die Streuung von Strahlung durch Atome, Z*.

für Phys. 31» 681, 1925.
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k
dcl

k
n\

p = m ~dT (7)

gegeven zijn, mogen we inde niet-relativistische quantum-mechanica
met behulp van de matrices

P
k
= j Pm\ j= j A

m

k

n
exp (2 * i v

m . n t) | (8)

beschrijven.
Denken we aan de beweging vaneen electron ineen conser-

vatief krachtveld, dan zal er inde klassieke mechanica een functie

van Hamilton H (qk
, p

k ) bestaan, waarvan de waarde gedurende
de beweging constant is en wel gelijk aan wat wede energie

van het systeem noemen. Inde quantum-mechanica beantwoordt

hieraan dat er een zekere functie H (qk
, p

k ) van de matrices

q
k , p

k bestaat, in diervoege dat inde matrix die H zal voorstellen ')
alle termen die van den tijd afhangen (n m) gelijk aan nul zijn,
dw z. dat H een „diagonaalmatrix” is. De term H

m , m
van deze

matrix is gelijk aan wat wede energie W
m

inden stationairen

toestand m noemen.

Behalve aan de energievergelijking

H (qk
, p

k ) =r constant (d.w.z. diagonaalmatrix) (9)

moeten de p’s en q's nog aan andere voorwaarden voldoen, die

zeer nauw samenhangen met de quantumvoorwaarden inde theorie

der periodiciteits-systemen, en die we dus met Heisenberg de

„quantumvoorwaarden” zullen noemen. Born en Jordan, aan

wie wede systematische ontwikkeling van de quantum-mechanica

van Heisenberg te danken hebben, hebben aangetoond, dat

deze voorwaarden inden volgenden vorm geschreven mogen worden:

q
k

q
l

q
l

q
k
= O, (10)

k 1 Ik / 0 P) ’ (a )
PV-?'p* =

h (ll).
h

.

2jt7
k ’ ,b)

p
k p' p' p

k
—z 0. (12)

leder dezer voorwaarden drukt een oneindig aantal relaties tusschen

de grootheden A
m . n , v

m . n
uit: (10), (ll)a

en (12) beteekenen nl. dat

alle termen van zekere matrices gelijk zijn aan nul, terwijl (11 )b

1) Als H volgens geheele positieve en negatieve machten van en ontwikkeld worden kan, is

het zonder meer duidelijk dat H zelf ook weer een matrix is. Zoo komt men tot het besluit dat

het mogelijk is een zeer algemeene groep van „functies van matrices" te definieeren,
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beteekent dat hier de matrix p
k

q
k
q

k
p

k
een diagonaalmatrix

is waarvan de termen gelijk zijn aan h/2 n i. Door de vergelijkingen
(9) tot en met (12) is het quantum-mechanische probleem bepaald.

De bedoeling van dit artikel is nu op een physische vertolking
van de quantum-voorwaarden (10)—(12) opmerkzaam te maken

die zich nauw aansluit bij de vertolking welke Heisenberg aan

de quantum-voorwaarde gegeven heeft, waarvan hij in zijn op

blz. 369 geciteerde verhandeling gebruik maakt'). We gaan daarbij
uit van de uitdrukkingen die Kramers en Heisenberg op

grondslag van het correspondentieprincipe hebben afgeleid voor

het „verstrooiend dipoolmoment” dat dooreen monochromatische

lichtstraal ineen atoom wordt opgewekt. Het principe waarop

die afleiding berustte was dit, dat de op te stellen relaties uit-

sluitend principieel waarneembare grootheden die op het atoom

betrekking hebben, nl. de frequenties en de karakteristieke amplituden,
zouden bevatten. De geheele theorie van Heisenberg is trouwens

een ingenieuse poging om dat principe zoo consequent mogelijk
op het probleem van de bepaling van de energie der stationaire

toestanden en de overgangswaarschijnlijkheden tusschen deze toe

te passen. Hij kwam daarbij tot het besluit dat dit inderdaad

mogelijk scheen, en dat men in eenvoudige gevallen reeds resultaten

verkrijgt die in tegenspraak staan met de wijze waarop vroeger

de energie der stationaire toestanden bepaald werd en die op

een onderzoek van de oplossing der klassieke bewegingsvergelijkingen
berustte. Ofschoon het bestaan vaneen dergelijke tegenstelling in

het geciteerde onderzoek van Kramers en Heisenberg niet

vermoed of aangenomen was, zijnde resultaten van dat onderzoek

inde beste overeenstemming met de quantum-mechanica inden

door Heisenberg, Born en Jordan ontwikkelden vorm, en

zij kunnen direkt daar uit afgeleid worden. Inde terminologie der

matrices neemt de uitdrukking voor het verstrooiend moment van

een atoom onder den invloed voor een wisselend electromagnetisch
veld, waarin de electrische kracht door het reëele gedeelte van

E exp (2 Ti i v t) (13)

1) Deze voorwaarde heeft op een systeem van één vrijheidsgraad betrekking en drukt uit dat de

diagonaaltermen van de matrix pq — qp gelijk zijn aan hj2 (• Ze is dus onvolledig vergeleken
met de voorwaarden van Born en Jordan. Heisenberg vestigt er de aandacht op dat ze

identisch is met de inhoud van de onlangs door Kuhn (Zs. für Phys. 33, 408, 1925), en door
Thomas (Naturw. 13, 627, 1925) voorgestelde „som-regel”.
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gegeven is (E is een complexe vector), den volgenden eenvoudigen
vorm aan ‘)

A * nv ra
i

*
H }

e q
k

—— R Z jq
*

, , r
—

,
h i

‘ Hm ' n \lv
m , n

+v)

\ q
1 I ( i (14)

- j j ) C»} j e (2 ni v t)

eAq
k is een matrix waarvan de term inde door m gekarakteri-

seerde kolom en de door n gekarakteriseerde rij de componente

volgens de q
k
-as vaneen aan den overgang m-> n toegevoegd

verstrooiend moment van het atoom met trillingsgetal | v
m ,„

+v \
voorstelt. Om uitte maken of dit verstrooiend moment in het

atoom opgewekt wordt wanneer het zich inden toestand m, of wel

inden toestand n bevindt, is een bijzondere beschouwing noodig
die op het principe van behoud van energie, in casu op het

rekenen met licht-quanta, berust. Voor ons doel is het overbodig
op een dergelijke beschouwing verder in te gaan, maar het is

van belang hier even aan te stippen dat ze aan den eenen kant

absoluut noodzakelijk is om tot een physische vertolking van for-

mule (14), en trouwens van welke formule dan ook inde nieuwe

theorie, te geraken, terwijl ze aan den anderen kant vreemd tegen-

over het formalisme van die theorie staat. De verhouding is hier

geheel en al van denzelfden aard als die tusschen de theorie der

lichtquanta en de golftheorie van het licht; beide zijn onmisbaar voor

de beschrijving der verschijnselen, en nochtans is het, in ieder

geval voorloopig, niet gelukt ze tot een organische eenheid samen

te smelten.

Op het eerste gezicht verschilt de uitdrukking (14) in zoo hooge
mate van de formules der klassieke electronentheorie, dat men wel

vragen mag of het zin hebben kan te zeggen dat (14) betrekking
heeft op een op klassieke wijze gedefinieerd „electron’ dat in

een krachtveld gebonden is. Op die vraag kan echter een beves-

tigend antwoord gegeven worden. We mogen namelijk den eisch

stellen dat voor zeer groote waarden van het trillingsgetal v van

het invallend licht de aard van de krachten die het electron binden

van zeer kleinen invloed op het verstrooiend moment wordt, en dat

derhalve formule (14) asymptotisch in het gebied van groote v

1) Vgl. Kramers en Heisenberg, loc. cit., formule (37). Met R wordt hier en in ’t vervolg
„het reëele gedeelte van” bedoeld.

373



H. A. KRAMERS

de waarden van het verstrooiend moment vaneen vrij electron

volgens de klassieke theorie zal weergeven, althans met dezelfde

benadering waarmee men zou mogen rekenen wanneer de invloed

van de bindende krachten op klassieke wijze in rekening werd

gebracht. Beschouw een electron dat volgens de wetten van de

klassieke electrodynamica ineen driedimensionaal krachtveld met

potentiaal U (q' , q
2

, q
3 ) een beweging van periodieken aard be-

schrijft. De Cartesische coördinaten q
k

en de bijbehoorende momenta

p
k als functies van den tijd inde ongestoorde beweging zullen we

door qa
k

en ppkQ
k voorstellen. Wordt de beweging dooreen

wisselveld van den vorm (13) gestoord, dan kunnen we schrijven:

q
k
= qQ

k + A q
k , p

k
p

pak
a

+ A p
k

. (15)

Een eenvoudige mechanische beschouwing leert ons nu dat voor

groote waarden van v, de uitdrukkingen voor AAkqk
en A p

k
,

ont-

wikkeld naar negatieve machten van v , er als volgt uit zullen zien:

Aqk = \ —R Ek
exp (2 71 ivt) + +•• •, (16)n

v
2 442n2

m v
3

A p
k
= - ~ R i Ek

exp (2 n iv t) + —

2
r + •

•

•, (17)r
v 2 n

r
v

J

waarbij de coëfficiënten C\, C2 ,
die van den aard van het bindende

krachtveld afhangen, sommen van periodieke termen voorstellen,

voor welke de trillingsgetallen van den vorm v ± w zijn, als w

een trillingsgetal beduidt dat inde ongestoorde beweging optreedt.
Ontwikkelen we nu de uitdrukking (14) volgens negatieve machten

van v ,
dan krijgen we:

Aqk=-. Ir ZE1 jq k jj q
1 jH

v h i L( mn [\ m ' n J

—j q
1 11 q

k f] exp ( 2 nivt)—R 2El \q k jj v q 1 j
I im,n ij im,n i |

~

' ' yl Jj j ~m,n ij m,n^-m,n^

—\ v q
1 qk | exp (2 niv t) + +•• • • (18)

tr \ ' ' '

Maken we gebruik van (8), en voeren we dezelfde vereenvoudigde
schrijfwijze in die reeds in (10) —(12) toegepast werd, dan kunnen

we schrijven:
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A |R2 E' (qk q' ql
q

k ) exp (2 niv t)

\ .
g■—Ri 2 E' (p‘ q

k
q

k
p

l ) exp (2 niv t) + -f- (19)
v Znhm v

Aan de eisch dat het atoom inde limiet van groote v-waarden

zich als een vrij electron gedraagt kunnen we nu voldoen door

te verlangen dat (19) van dezelfde vorm is als (16). Dit geeft

q
k q' —qlqk O (20)

n
k „i

Q
i

D
k —/0(k È l)

p q— q p \ h!2 7ii(k~ l) [ ’

Deze voorwaarden zijn identisch met (10) en (11). De voorwaarden

(12) zijn ook nog noodzakelijk opdat het atoom zich met de ge-

wenschte benadering als een vrij electron gedrage. Om dit in te

zien heeft men slechts de aan (14) beantwoordende uitdrukking
voor A p

k inde quantum-mechanica te onderzoeken. Een dergelijke

uitdrukking is wel is waar inde meermaals genoemde verhandeling

van Kramers en Heisenberg niet aangegeven, maar laat zich

met behulp van de aldaar gebruikte methoden direct afleiden, en

komt te luiden:

a
i r?7

i ki I Qm, n \
A p =ï R f ElrHi^^+Tr
- ! q

‘l- !! P.‘. ! t) (22)

Ontwikkeling volgens machten van Ijv geeft:

AVk
=-♦t R 2 E l

p
k

q
l —ql p

k
exp (2 niv t) +

rv h i

_i_ —- R i ZE1 \pkp'— p
1
p

k
exp (2 niv t) + —ip 4 @3)

r2'2n h i L v

Gelijkstelling van de termen met 1 jv2 in (23) en (17) geeft

wederom (21), terwijl de gelijkstelling van de termen met l/i’2 de

gezochte betrekkingen

p
k

p
l
p

l
p

k
=z O (24)

oplevert.
We zijn dus tot het volgende inzicht gekomen: de qaantum-

voorwaarden van Born en Jordan beteekenen dat een electron,
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dat ineen atoom gebonden is, zich tegenover een wisselend elec~

trisch veld van hoog trillingsgetal asymptotisch net zoo gedraagt
als een gebonden electron inde klassieke theorie.

Wellicht kan deze formuleering van de quantum-voorwaarden
van belang zijn voor het onderzoek van atoomsystemen met

meerdere electronen.

Alvorens te besluiten moge de aandacht op een vertolking van

de voorwaarden (10)—-(12) gevestigd worden die zich direct bij
het correspondentie-principe aansluit. In het grensgebied van

groote quantumgetallen gaan deze voorwaarden namelijk inde

volgende betrekkingen van de klassieke mechanica over:

(qk
q

l )= O, {pk
q

l )-~
j (fc = /)’ (pV) —°- (25)

Met de uitdrukking (ah) is daarbij het bekende symbool van

Poi s s o n bedoeld :

, ~
tda db da db '\

(ab) = 2 Ur
T ~ ~—TT ’ 26)

k \u h d Wk d Wk o lk!

waarbij de kanonische veranderlijken Ik
, Wk niets anders zijn dan de

uniformisatie-veranderlijken (de w ’s zijn Stackel’s „hoek-verander-

lijken”) die inde quantumtheorie der periodiciteitssystemen een zoo

groote rol spelen. De grootheden Ik werden in die theorie aan

geheele veelvouden van Planck’s constante gelijk gesteld. Deze

„quantum-voorwaarden” moeten echter vanuit het standpunt van

Heisenberg’s theorie als verouderd beschouwd worden. De

methoden die inde verhandeling van Kramers en Heisenberg
ontwikkeld werden, geven, op (26) toegepast, direct het resultaat

dat de vergelijkingen (10) (12) de gepaste quantum-theoretische
„vertaling” van de betrekkingen (26) is. Op deze vertolking van

(10) —(12) heeft ook reeds Pauli opmerkzaam gemaakt.

v u KT , mor:
INSTITUT FOR

Kopenhagen, November 1925.
TEORETISK FYSIK

Zusammenfassung.

Die sogenannten „Quantenbedingungen” von Bom und Jordan in der

Heisenberg’schen Quantenmechanik bedeuten dassein in einem Atom gebun-
denes Elektron sich gegenüber elektrische Schwingungsfelder hoher Schwingungszahl
genau so verhalt wie ein gebundenes Elektron sich in der klassischen Theorie

verhalten würde.
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EEN PROEF OVER DE INSTELLING

VAN PARAMAGNETISCHE MOLEKULEN.

door P. DEBIJE en A. HIIBER.

Volgens de oorspronkelijke theorie van P. Langevin 1 ) kan

de wet van P. Curie 2 ) over de betrekking tusschen de para-

magnetische susceptibiliteit en de temperatuur verklaard worden

door aan te nemen, dat de paramagnetische molekulen onder in-

werking van het koppel door het magnetisch veld op hun mag-

netisch moment uitgeoefend zich zoo trachten te draaien, dat het

moment evenwijdig met het veld komt te staan. Zij worden echter

gehinderd door de warmtebeweging en uit de berekening van het

statistisch evenwicht volgt de wet van Curie. Het feit, dat de

door Langevin berekende formule op vloeistoffen en zelfs op

vaste lichamen toepasselijk is, is alleen te begrijpen, indien in

tegenstelling met Langevin aangenomen wordt, dat niet de mole-

kulen zelf, maar iets anders binnen inde molekulen of atomen

georienteerd wordt.

Gaan wij van de uiterst waarschijnlijke opvatting uit, dat het

magnetisch moment vaneen atoom een gevolg is van electronen-

bewegingen, die elkaar magnetisch niet volkomen compenseeren,

dan kunnen wij volgens P. Ehrenfest 3) zelfs een stap verder

gaan en aannemen, dat het electronensysteem niet werkelijk ge-

draaid wordt, maar dat slechts nu en dan, tenminste sommige van

de electronen in hun baan de richting van hun snelheid plotseling
omkeeren. Bepaalt men dan de verhouding van de tijden voor

rechts- en linksdraaiing volgens het principe van Boltzmann,

dan kan ook in dit geval de wet van Curie afgeleid worden.

Een analoog effect vinden wij op electrisch gebied, indien de

molekulen niet symmetrisch gebouwd zijn en dientengevolge een

electrisch veld veroorzaken, dat zóó opgevat kan worden, alsof

het uitstraalt vaneen electrisch moment. In dit geval zal, nu in

een electrisch veld, een koppel ontstaan en wij zullen volgens de

redeneering van Langevin te verwachten hebben, dat de elec-

trische susceptibiliteit met de temperatuur veranderlijk is. 4 ) Tegen-

woordig bestaat geen twijfel meer, dat zulke molekulen bestaan.

Het is zelfs zeker, dat molekulen met electrisch moment regel en

1) P. Lange v i n, Journ. de phys. (4) 4, 678, 1905; Ann. de chim. et phys. (8) 5,70, 1905.

2) P. Curie, Ann. de -;him, et phys. (7) 5 289, 1895 ; Oeuvres, Paris 1908, p, 232.

3) P. E h r en f es t, Comm. phys. Labor. Leiden, Supplement no. 44b, p. 55,

4) P. Debije, Phys. zeitschr. 13, 97, 1912, uitvoerig in het Handbuch der Radiologie van E. M ar x,

Bd. 5, p. 605.
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die zonder electrisch moment uitzonderingen zijn. In het geval van

paramagnetische molekulen moesten wij het onwaarschijnlijk vinden,

dat het geheele molekuul door het magnetisch veld werkelijk ge-

oriënteerd wordt. Daarmee in tegenstelling is, wat wij in het elec-

trisch geval als waarschijnlijk moeten aannemen. Hier vinden wij
bijv. groote veranderingen inde diëlectriciteitsconstante bij den

overgang vloeibaar-vast en besluiten dientengevolge, dat het ge-

heele molekuulsysteem onder de inwerking vaneen electrisch veld

zal draaien.

Stel nu, dat het mogelijk is een molekuul te vinden, dat een

electrisch moment heeft en dat tegelijk paramagnetisch is. Zou de

oorspronkelijke opvatting van Lange vin juist zijn, dan hebben

wij te verwachten, dat het in dit geval zou moeten gelukken een

magnetisch moment op te wekken met behulp vaneen electrisch

veld. Bepalen wij onze aandacht op gassen, dan hebben wij geen

rijke keuze. Afgezien van eenige gevallen, die experimenteel moeilijk
toegankelijk zijn, schijnt hoofdzakelijk NO over te blijven. Wij
weten, dat NO paramagnetisch is. Het magnetisch moment van

dit molekuul is (volgens de formule van Lange vin berekend)

fj,m 1,7.10 20
e. m. E. ‘) Voorloopig is weliswaar de tempera-

tuur-coëfficient van de diëlectriciteitsconstante van N O nog niet

bepaald. Het is echter uiterst waarschijnlijk, dat Af O een electrisch

moment heeft en wel omdat het molekuul niet symmetrisch is.

Men kan bijv. het molekuul N O met C O vergelijken, dat wel

onderzocht is en waarvoor Weig t 2 ) een electrisch moment

fie = 1,2.10 ~ 19 e.s.E. gevonden heeft. Ook kan men als voorbeeld

naar de resultaten van eenige nieuwe proeven van Zahn en

Smyth 3 ) verwijzen, die gevonden hebben, dat weliswaar een

dubbele of drievoudige onderlinge binding der koolstofatomen,

zooals in ethyleen (C H
2 : C H

2 ) en acethyleen (C H • CH) op

zichzelf geen moment veroorzaakt. Is echter de dubbele binding
niet midden in het molekuul gelegen, zooals bijv. bij a butyleen
(C H

2
:CH.C H

2 ■
C H

3 ) dan heeft het molekuul een electrisch

moment (/A. e =
3,7.10 ”19).Wij zullen daarom aannemen, dat NO een

electrisch moment heeft. Zijn bedrag schatten wij op fie = 0,6.10 ” 19

e.s.E, d.i. de helft van het C O - moment.

2. De proef, waarvan sprake is, werd op de volgende wijze

uitgevoerd. Een hol vat K uit gesmolten kwarts, inden vorm

1) E. Bauer en A. Piccard, Journ. de phys. (6) 1, 97, 1920.

2) H. Weigt, Phys. Zeitschr. 22, 643, 1921.

3) C. T. Zahn en Ch. P. S m y th, Journ. Amer. Chem. Soc. 47, 2501, 1925.
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vaneen cylinder werd met NO gevuld. De beide eindvlakken

E, en E
2 waren met bladtin bekleed, van deze bekleedsels leidden

draden naar de quadranten vaneen gevoeligen

quadrantelectrometer Q. Er was goed voor

gezorgd, dat het toestelletje uit kwarts binnen

en buiten droog was, zoodat de isolatie niets

te wenschen overliet, De condensator K was

opgesteld ineen magnetisch veld, dat opgewekt
werd dooreen electromagneet MM. De qua-

drantelectrometer was tegen de inwerking
van den magneet dooreen pantser beschermd.

Dit was bovendien verbonden met een metalen

omhulling (niet geteekend) van de toeleidings-
draden en het geheele toestel uit kwarts en

diende zoodoende tegelijk als pantser tegen electrische inwerkingen
van buiten. Het sterkste magneetveld, dat gebruikt werd, had 14000

Gauss; 1 mm. afwijking op de schaal, die voor de aflezing van

den stand van de electrometernaald gebruikt werd, correspon-

deerde met een potentiaalverschil tusschen de twee quadranten
van 0.15.10 -3 Volt.

3. Om de orde van grootte van het volgens de primitieve

theorie te verwachten effect te schatten, nemen wij aan, dat de

beide momenten in het molekuul evenwijdig aan elkaar gericht
zijn. Volgens deze theorie is het gemiddelde magnetisch moment

m
m ,

dat een molekuul aanneemt ineen magnetisch veld

= 3TT

(H intensiteit van het magnetisch veld, k 1,37.10 -16
erg

constante van Boltzmann. T absolute temperatuur),
en het gemiddelde electrisch moment m

e

,
dat een molekuul ineen

electrisch veld E aanneemt

E
me = «e

3 jT

De laatste uitdrukking is intusschen alleen geldig, indien wij van

den invloed der polarisatie van het molekuul afzien, wat wij bij

onze schatting willen doen. Onder dezelfde voorwaarden als boven,

zou daarom te verwachten zijn, dat een molekuul onder den invloed

vaneen magnetisch veld H een gemiddeld electrisch moment me

aanneemt, te berekenen volgens de formule
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m

3 kT'

Substitueeren wijde bovengenoemde waarden voor ij,. , fim
en H

en stellen T 300, dan volgt

m e = 115.10 —24
.

Onder de omstandigheden van de proef was het aantal mole-

kulen Al O in 1 cm.
3 gelijk aan n 2,4.10 19 , wij hebben dus

in het gas per cm.
8

een opgewekt electrisch moment

nme 2,76.10 —3 e.s.E.

te verwachten.

De doorsnede van de cirkelvormige bekleedsels der eindvlakken

Ei en E
2 , was 3 cm., het oppervlak dus 7,1 cm.

2
en daar de

wand van het kwartsvaatje dun was, kunnen wij bij benadering
de hoeveelheid geinduceerde electriciteit op een van de bekleedsels

berekenen door het oppervlak met het moment per éénheid van

volumen te vermenigvuldigen, wat voor deze hoeveelheid

e = 196.10"4
e. s. E.

geeft.
Daarmee moet vergeleken worden de hoeveelheid electriciteit,

die noodig is om een nog zichtbare afwijking van de electro-

meternaald te veroorzaken. Daar de capaciteit, waar het op aan-

komt, 300 cm. was, zoo is voor een afwijking van 1 m.m. op de

schaal met het oog op de boven opgegeven gevoeligheid van den

electrometer een hoeveelheid electriciteit van

1,5.10 4 e.s.E.

noodig.
4. Volgens deze rekening was dus de gevoeligheid ruim vol-

doende om het gezochte effect te vinden, indien het werkelijk
bestaat. Proeven met verschillende variaties en op verschillende

tijdstippen uitgevoerd gaven ons de zekerheid, dat een effect grooter
dan ten hoogste eenige tiende m.m. van de schaal niet optreedt.
Dit wil dus zeggen, dat indien een effect in gasvormig NO be-

staat, het zeker niet grooter is dan het 500 ste gedeelte van het

boven berekende. ')

1) Het is in dezen samenhang van belang er op te wijzen, dat ook A. Perrier na nieuwe proeven
overeen mogelijke magnetisatie van nikkel inde richting van den electrischen stroom tot het besluit komt,
dat dit effect niet aan te toonen is (voordracht gehouden inde zitting van de Zwitsersche natuurkun-
dige vereeniging, Lucerne, 2 en 3 October 1924),

380



ON THE KINETIC THEORY OF DIFFUSION

Met het oog op dezen uitslag wordt het wel zeer onwaarschijnlijk,
dat in paramagnetische gassen een oriëntatie van het molekuul

onder den invloed vaneen magnetisch veld bestaat. Weliswaar

is het ten eerste nog niet experimenteel bewezen, dat NO een

electrisch moment heeft, en ten tweede bestaat ook nog de moge-

lijkheid, dat dit moment toevallig bij benadering loodrecht op het

magnetisch moment staat. In beide gevallen zou de proef negatief
moeten uitvallen, zelfs indien oriëntatie bestaat. Wij hopen in

het vervolg nog eenige andere proeven in dezelfde richting te

doen. Wat wij tot nu toe gevonden hebben, gecombineerd met

andere bekende eigenschappen van de paramagnetische lichamen,

maakt het echter zeer waarschijnlijk, dat de opvatting van Ehren-

fes t de waarheid beter benadert dan de oorspronkelijke opvatting

van Lange vin, al blijft ook voor de eerstgenoemde opvatting

de moeilijkheid bestaan, te verklaren hoe het mogelijk is, dat bij

lage temperaturen in het geval van Gadoliniumsulfaat 80 °/o van de

volgens Lang e v i n berekende verzadiging kan worden bereikt.

Zürich, 16- 11 - ’25.

ON THE KINETIC THEORY OF DIFFUSION

by S. ROSSELAND J)

The kinetic theory of inter-diffusion of two gases has been de-

veloped at considerable length by several authors as far as first

order terms are concerned. The result is that inter-diffusion may

be enforced: (1) by application of external forces acting differently
on the molecules of the two gases, (2) by a gradiënt in the partial
densities, (3) by a gradiënt in temperature. The motion of the gas

mixture as a whole has no effect at all according to theory, and

no such effect has been observed.

Proceeding to second order quantities, a large number of new

terms must appear, and we propose to show that these terms will

include second space derivatives of the mean velocity components

of the gas. This result is primarily due to the fact that the com-

plete system of hydrodynamic forces in a gas involves frictional

terms which are ali of second order with respect to space deriva-

tives of the velocity components. For the problem of diffusion

1) Fellow of the International Educationa) Board 1924 26.
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the distinction between external and internal forces is irrelevant,
and the frictional forces will produce diffusion on the same prin-
ciples as external forces. We do not intend to enter upon the

question in its full scope and shall therefore use a very simple

procedure giving approximate results.

Consider a mixture of two gases, and distinguish quantities

relating to one gas or the other by indices 1 and 2. The hydro-
dynamic equation of gas 1 is, in ordinary vector notation

e, dVJdt =Z V Pi + Qi A, + F,.

Here V, is the arithmetic mean velocity, o, mass density, p, hy-
drostatic pressure, A, external force per unit mass and F, the

complete frictional force per unit volume. This force consists of

two parts of different origin. One part is due to collisions between

the atoms of the gas under consideration, and is given by the

expression

F
n
= V (div V,). 2 7,/3 +V2 V, . 2 y t ,

where y, is the coëfficiënt of viscosity. It is known that y t is

changed somewhat by admixture of other gases, but this refinement

will be disregarded here. The approximate expression of y, afforded

by statistical theory is

7\ —Pi c i /3 .

where c, is the mean value of the translational velocities of the

atoms, and /l, their mean free path.
The second part of the frictional force is due to collisions be~

tween atoms of the first kind with atoms of the second kind. The

complete expression of this term is necessarily very complicated
but for the present purpose it is sufficiënt to consider the case

when the term is proportional to the mean relative velocity of the

two gases
F

12 = -(V 1
-v

2 ) ei //ï 12 ,

which must give a fair representation also of more complex cases.

The quantity /J I2
has a simple meaning. In fact, as F l2 is the

momentum lost by atoms of the first gas per unit time and volume

by collisions with atoms of the second gas, /? 12
is the mean time

required by a 1-atom to describe a mean free path /, 2
relative to

2-atoms, or

P l2 c\ •
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Collecting the different terms considered above, the hydrodynamic
equation may be written in the form

(V, v
2 ) /S J2

1
=—g J

1 VPi +Ai + V (div V,). 2y,/3 g, +

+ V
2 V,.2 yJe.-dV./df.

This form of the equation is sufficiently general to show that a

finite velocity difference V,—V
2 may be set up in the gas by

gradients in density or temperature (through the term pj, by
external or internal forces, or by inertial persistence.

The inertial term, however, can have no observable effect pro-

vided other agencies are absent.

Consider as an illustrative example the case of a circular vortex

in which the coefficients y are constants. The motion is supposed
to be quasi permanent and to be the same for all points which

are at the same distance r from the axis of the vortex. In such a

vortex the two gases will rotate with different angular velocities ;

at certain distances from the axis gas 1 will rotate faster, at other

distances slower than gas 2. Simplifying the hydrodynamic equations

according to the above conditions we find the following expres-

sion for the relative velocity of the two gases

V,-V,= ■?-■ f2<o + r =

Pa+Pn s r'

, , , c, A, c2
/t

2 d( d U)\
t a l2 A2 i = =

—

•
2co + r .3

c, A
2l

+c
2

1
12

3r\ 3rj

Here m denotes the mean value of the angular velocity of the gas

mixture at the point in question. If m is constant the vortex moves

like a rigid body; there is no internal friction in play, and con-

sequently no diffusion of the kind in question, as shown by the

above expression.
As regards the experimental side of the above problem, little

is to be hoped for as long as we deal with neutral gases. Con-

sidering mixtures of positively and negatively charged particles the

case may be a little more hopeful. Thus the above analysis shows

that a vortex consisting of ionized gases must be the seat of

electric currents, circulating round the vortex axis. Consequently,
a magnetic field must also be present, symmetrical with respect

to this axis. It may, in this connection, be significant to observe
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that the theory may easily be adjusted to the case when the atoms

in question do not enjoy a permanent existence, by considering,
for example, the case of a neutral gas containing radio-active

atoms emitting long range particles. The mean free paths appearing
in the expression of the velocity of diffusion would thus be prac-

tically equal to the mean range of the a- or /?-particles in question

(2, =2,2, 2 2
— 22 i), and thus be enormously larger than the mean

free paths of ordinary atoms in equilibrium with the gas at ordinary
temperature. In any estimate of the order of magnitude of the

magnetic field which may be set up by rotation of a radio-active

gas it will probably be essential to take account of the secondary
ionization produced by the primary particles. Even with such

considerations however, the magnitude of the effects to be expected
appears to be so small that an experimental verification may be

difficult.

A discussion of the above question in its possible connection

with astronomical problems will appear in The Astrophysical
Journal.
October 1925. MOUNT WILSON OBSERVATORY.

lETS OVER HET MECHANISME VAN

INDUCTIEVERSCHIJNSELEN
door G. L. DE HAAS-LORENTZ

1. Onder de onderzoekingen van suprageleiders, die in het

Leidsche laboratorium onder prof. de Haas verricht worden,

zouden zeker die naar een eventueele verandering der magnetische
eigenschappen van suprageleidende stoffen opgenomen zijn, wanneer

dit onderzoek niet door den suprageleidenden toestand zelf uiterst

moeilijk werd gemaakt. Immers het zal nooit gelukken magnetische
krachtlijnen dooreen supraconductor te brengen zonder dat door

de opgewekte inductiestroomen een even groot tegengesteld gericht
magneetveld ontstaat, dat blijft bestaan, daar de inductiestroomen

door geen weerstand gedoofd worden.

Dit overwegende wierp hij de vraag op: hoe moet men zich

voorstellen, dat, in tegenstelling met het bovenstaande, door mole-

culaire kringstroompjes wel degelijk krachtlijnen gebracht kunnen

worden, terwijl deze stroompjes toch ook geen weerstand onder-

vinden ?
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2. Prof. Ehrenfest wees op het essentiëele verschil tusschen

de weerstandslooze moleculaire kringstroompjes en de door inductie

ineen supraconductor opgewekte stroompjes, dat zonder twijfel de

oorzaak is van hun verschillend gedrag ten opzichte van magnetische
krachtlijnen.

Beschouw de kinetische energie behoorende bij eendoor electronen

gevormden stroom. Deze bestaat uit 3 deelen:

A. de energie Tl =\L i2 zetelende in het magnetische veld

van den stroom,

B. de energie, zetelende inde onmiddellijke omgeving der elec-

tronen en gewoonlijk als mechanische kinetische energie berekend

als TK—2^mv 2
,

waarin m de electromagnetische massa van

een electron is.

De invloed van deze beide deelen der kinetische energie laat

zich ’t beste toelichten aan de hand vaneen eenvoudig voorbeeld.

Wij denken ons een stroomring (stroomsterkte i en op verander-

lijken afstand daarvan een draadklos (stroomsterkte I).. Daar Tk
evenals Tl evenredig is met t

2 kan men voor de energie van den

ring schrijven
i(L' + L)i\

evenzoo voor die van de klos

iLP

en voor de energie van klos en ring tezamen:

I(L' +L) i2 + Mil+ \L I2

Wanneer er geen electromotorische kracht inden ring werkt

heeft men:

jt \(L' + L)i + M I\=o

of (L 1 +L)i+ M I constant i; —O.

zoodat

M
T

1
~

L 1 +L
L

Door den ring gaat het aantal krachtlijnen:

N = Li + MI =

—Mƒ 1 _

———

\
~

( L 1 + L ) '
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Wij kunnen nu duidelijk de twee uiterste gevallen onderscheiden:

L' Tt
I Tjr- «I of » 1

L Ik

0

d.w.z. van de krachtlijnen die de klos door den ring tracht te

zenden, gaat er practisch geen enkele door den ring heen. Dit

eene uiterste geval wordt vertegenwoordigd door bovengenoemd
suprageleidend spoeltje:

r 1 Tt
II

r
-»lof~«l

L Ik

MI

d.w.z. alle door de klos uitgezonden krachtlijnen gaan door den

ring heen. Dit andere uiterste geval doet zich blijkbaar voor bij
moleculaire stroompjes.

3. Het leek mij interessant de verhouding TlITk voor een

bepaald geval na te gaan en tevens te onderzoeken, of men hoop
kan hebben een tusschentoestand te verwezenlijken, waarbij de

invloed zoowel van Tl als van Tk merkbaar is. Hiervoor zou

TlITk niet veel van 1 moeten verschillen.

Wij stellen ons eerst het eenvoudigst denkbare geval voor:

n electronen die zich op gelijken afstand van elkaar met de snelheid

v bewegen langs den omtrek vaneen cirkel met straal a.

Hiervoor is '):
1 ■ 2

h7l

2 2n 1 1 2 sin
2

„
ne

2
v

2
,

n
1 L = 52

h -r .
3a c

2
i . hn
1 sin

Tl

Vervangt men deze som dooreen integraal (veranderlijke ha:/n,
onderste grens njn), dan vindt men:

Tl
=n" £2

-Igtg~~ - 2
2n a c

z 2n

Tl
2

6
2

l>
2

of, daar n zeer groot is: Tl = jlg n
.

£ TC Q. C

rji , 2
n e

2
v

2

l K = inmv 2
=: -

0
12 ji

1) Steeds zullen electrostastische eenheden gebruikt worden.
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waar R de straal vaneen electron is en de lading over het opper-

vlak ervan verdeeld is.

Tl 6Rn Ig n R R 2n a

Tk
=

a

=Un D^ n = 12w
D /ff “D-'

waar D den afstand tusschen 2 electronen voorstelt.

Daar R = i 0 13
en D niet kleiner kan zijn dan van de orde van

grootte van 10—8
,
ziet men dat in het geval van moleculaire stroomp-

jes Tk absoluut overweegt (alle krachtlijnen worden doorgelaten).
Met een enkelen ring van electronen kunnen we ons zelfs niet

voorstellen bij de grens TllTk Ite komen, daar daartoe Ig a

van de orde van grootte van 104
moet zijn.

4. Wij willen nu nagaan of wij deze grens misschien kunnen

bereiken met een model, dat wat meer aan de werkelijkheid be-

antwoordt.

Wij denken ons een bol, straal a, over welks volumen N elec-

tronen gelijkmatig verdeeld zijn, terwijl de geheele bol om zijn as

draait met de hoeksnelheid 0.

Voor dit geval vindt men bij Abraham ') de volgende waarden

voor de beide deelen der energie, die wij willen beschouwen:

rr
N 2

e
2

a
iirr a 5 © 2

C
2

Tk = Nm a
2 6 2 —/? a

2 0 2
,

o 7i H c
z

waarin:

2
«

1
-a = 5T7;/*=s-

De door ons gezochte verhouding wordt nu:

=s jvs.
Ikp a a

Daar N ftz a
3 ( 10

8 ) 3
,

wordt dit:

2.10 12
a

2
.

Zal deze verhouding dicht bij 1 liggen, dan moet a dus zijn van

de orde van grootte van 10“6
.

1) Abraham. Dynamik des Electrons, Ann. d. Phys. 10, 1903, p. 171.
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Naast het geval van de verdeeling der lading over het volumen

van den bol, beschouwen wij dat, waarin de lading over het

oppervlak verdeeld is. Hiervoor geeft Abraham dezelfde formules

voor Tl en Tk slechts met andere waarden van aen n.l.

_l. ,
1

a
9

’

3
’

zoodat nu:

—6N-.
Ik a

Dit maakt geen noemenswaard verschil met het vorige geval en

men mag vertrouwen, dat ook een andere verdeeling der

ladingen over den bol een uitkomst van dezelfde orde van grootte

zou geven.
De ruwheid onzer schattende berekening is groot, het model

niet in overeenstemming met de werkelijkheid (men zal zich b.v.

moeten denken, dat de electronen dezelfde lineaire en niet dezelfde

hoeksnelheid krijgen). Toch schijnt het bovenstaande erop te wijzen,

dat het mogelijk zal zijn met experimenteel te verwezenlijken

suprageleidende deeltjes een toestand te verkrijgen, waarin de

invloeden van Tl en van Tk tegen elkaar opwegen.

Leiden, November 1925.

OPMERKINGEN OVER HET DIAMAGNETISME

VAN VAST BISMUTH.

door P. EHRENFEST.

§l. Het is opvallend hoe sterk de diamagnetische susceptibiliteit
van vast Bismuth per atoom gerekend die van de meeste andere

stoffen overtreft. Inde volgende tabel zijnde waarden van % X 108

per gramatoom resp. gramion voor verschillende stoffen opgegeven ;

tusschen [] is het aantal electronen bijgevoegd. ')

[B3] Bi 292 [Bo] Hg 38

[sl] Sb 114 [B2] Pb 21

[3l] Ga 16

I) Zie J. Dorfmann. ZS. f. Phys. 17, 98, 1923; G. Joos, ZS. f. Phys. 19, 317, 1923; 32,

835, 1925,
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Verder :

[2] He 1.74

[lo] Ne 6 2

[lB] Ar 16.8
[ 9 + 1] F- 11.5

[l7 + 1] Cr 19.5

[3s+l] Br~ 39.5

[s3+l] ƒ- 60.5

[ll—l] Na+ 6.5

[l9—l] K + 14.5

§ 2. Voor eenatomige gassen kan men een diamagnetische sus-

ceptibiliteit zooals bekend is bevredigend verklaren 2), indien men

de volgende onderstellingen met elkaar combineert:

I. Buiten het magnetisch veld bezit het atoom in het geheel

geen magnetisch moment.
3 )

11. In het magnetisch veld voert de electronenwolk van het

atoom een Larmorprecessie om de krachtlijnen uit.

Men krijgt zoo per gramatoom de susceptibiliteit:

X— 2.85 X 1010 2 r2 . (1)

waarin r
2 het tijdgemiddelde van het quadraat van de afstand van

eender electronen van het atoom tot de kern is 4 ) (i = 1,2....

Z, als Z het atoomnummer is).

§ 3. Ook voor ionen in vaste zouten kon G. Joos 5 ) de

zeer bevredigend met behulp van (1) verklaren.

Men kreeg zoo voor de stralen van de buitenste electronen-

banen waarden, die goed overeenstemden met de waarden, die

men op grond van metingen van het kristaltralie zou verwachten.

Men zal hier, b.v. voor het geval van de alkali- en halogeenionen
ineen alkali-halogeenkristal, wel genegen zijn aan te nemen, dat

de electronenwolken in tegenstelling met het geval vaneen

eenatomig gas • een vaste orienteering bezitten ten opzichte van

het kristaltralie 6), en dat buiten het magnetisch veld het magnetisch
moment van elke electronenwolk (edelgas-configuratie) gelijk nul is. 7 )
Het aanbrengen vaneen magnetisch veld, dat t.o.v. de kristalassen

willekeurig gericht is, veroorzaakt dan een diamagnetische reactie

van de oorspronkelijk onmagnetische electronenwolken.

2) W. Pauli, ZS. f. Phys. 2,201. 1920.

3) Of dit stelt zich steeds loodrecht op het magnetisch veld in. Zie N. Bohr, Ann. d. Phys. 71,

228, 1923, speciaal p, 278. Zie ook het interessant argument van W. Pauli (ZS. f. Phys. 31,

373, 1925) tegen de onderstelling dat een afgesloten electronenschaal een magnetisch moment heeft.

4) W. Pauli. ZS. f. Phys. 2,201, 1970; men lette daar nog op noot 1) op p. 203. P. Deb y e,

in Handbuch der Radiologie VI, p. 675.

5) G. Joos. ZS. f. Phys. 19. 347, 1923; 32. 835, 1925.

6) In het geval van paramagnetisme (b.v. bij Gadoliniumsulfaat) is deze onderstelling tenminste in het

verzadigingsgebied zeker niet meer geoorloofd. Zie P- Ehrenfest, Comm. Phys. Lab. Leiden,

Suppl, 44, p. 59.

7) De onderstelling van Bohr, l.c. is hier wel uitgesloten.
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§4. Bij vast Bismuth komt er echter blijkbaar de bijzonderheid
bij, dat de electronenbanen, die de hooge diamagnetische suscep-

tibiliteit opleveren, meer dan een atoom van het tralie omsluiten.

De vergelijking (1) geeft n.l. zelfs bij zoo gunstig mogelijke onder-

stellingen voor de genoemde electronenbanen een doorsnede van

8 A, terwijl de afstand tusschen twee atomen, die in het tralie

van Bismuth het dichtst bij elkaar liggen, slechts 3.11 A en

3.47 A bedraagt. ')
Maak n.l. de volgende onderstellingen, die zeker overdreven zijn:

a. De inwendige electronen vaneen Bismuthatoom leveren een

even groote bijdrage tot de susceptibiliteit als bij lood of kwik-

zilver de inwendige en uitwendige electronen samen leveren.

b. De overblijvende susceptibiliteit van meer dan 250 eenheden

wordt door alle 5 het meest aan de omtrek gelegen electronen in

gelijke mate geleverd.
Dit dan geeft toch nog 4 A voor de -j r2 van zulk een peri

pherie-electron.
De onderstelling van zulke „meeratomige” electronenbanen is

ook nog om de volgende redenen zeer plausibel.
1. De diamagnetische susceptibiliteit van Bismuth verandert

bij het smeltpunt van haar abnormaal hooge waarde op een dis-

continue wijze tot een meer dan tienmaal kleiner en dus geheel
normaal bedrag. Geheel analoog is het bij Antimonium en Gallium. 2)

2. Dezelfde drie metalen vertoonen het abnormale verschijnsel,
dat bij het smelten het electrisch geleidingsvermogen grooter (!)
wordt; bij Bismuth inde verhouding 0,45 tot 1, bij Antimonium

0.70 tot 1, bij Gallium 0.58 tot 1. [Bij kwik is er een afneming
inde verhouding 4 : 1, bij Ag als 2 : 1, bij Na en K als 1.15: 1] 3)

3. De diamagnetische susceptibiliteit vaneen Bismuthkristal is

sterk anisotroop, namelijk inde verhouding 100 (// hoofdas) :70

( 1 hoofdas). 4)
Dit alles spreekt ten gunste van de onderstelling, dat een of

meer electronen per atoom, die in het vloeibare Bismuth nog

1) W. H. en W. L. Bra g g, X Rays and Crystalstructure, p. 173. De kristalstructuur van Bis'
muth en Antimonium is dezelfde, van Gallium is zij nog onbekend,

2) P, Curie, Oeuvres p, 270; K. Honda, Ann. d. Phys. 32, 1027, 1910; M. O wen, Ann. d.
Phys. 37, 657, 1912. Bij Gallium blijft de diamagnetische susceptibiliteit ook in onderkoelde
toestand klein.

3) Landolt-Börnstein, ste Aufl. p. 1051 en 1052; E. Wagner, Ann. d. Phys. 33, 1486,
1910. Men kan denken aan een verband met een eventueele volumevermindering bij het smelten
Bij Bi en Ga heeft men werkelijk een inkrimping resp. inde verhouding 1 : 0.967 en 1 : 0,98.
echter niet bij Sb.

4) W. Voi g t, Lehrbuch der Kristallphysik, p. 491. Deze groote anisotropie kan niet verklaard
worden slechts uiteen anisotropie van de factor van Lorent z-L orenz, aangezien wegens de
kleinheid van % de magnetische wisselwerking der atomen te verwaarloozen is tegenover het uit-
wendig veld.
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als geleidingselectronen dienst doen, in het vaste Bismuth in „meer-

atomige” kristallographisch bepaalde banen gaan rondloopen.
Opdat nu echter deze electronenbanen diamagnetisme en b.v.

niet opeens paramagnetisme leveren, moet men onderstellen, dat

de banen van twee of meer van zulke electronen (analoog als bij
de electronenwolk van b.v. een Argonatoom) zoodanig met elkaar

gekoppeld zijn, dat de groep in zijn geheel genomen geen mag-

netisch moment bezit. ')

§ 5. Het feit, dat voor Bismuth, Antimonium en Gallium bij
het smeltpunt de zeer sterke afname van de diamagnetische
susceptibiliteit gepaard gaat met een toename van het electrisch

geleidingsvermogen, richt onze aandacht weer op de zoo veel

besproken vraag : leveren de geleidingselectronen vaneen metaal

een bijdrage voor de magnetische susceptibiliteit ?

Indien men de beweging van de geleidingselectronen volgens
de klassieke statistische mechanica behandelen mag, dan leveren

ze zooals theoretisch overtuigend bewezen is geen bijdrage
tot de magnetische susceptibiliteit. 2)

Neemt men echter met Einstein en Frenkel 3) aan, dat de

geleidingselectronen quantenbewegingen uitvoeren, dan wordt

naar ons voorkomt een nieuw onderzoek aangaande hun mag-

netisch gedrag noodzakelijk. 4 )

INSTITUUT VOOR
Lelden

’ THEORETISCHE NATUURKUNDE.

1) Prof. Coster maakte mij ineen gesprek opmerkzaam op een fout in mijn overwegingen, waar-

door ik oorspronkelijk van meening was, dat men slechts door zeer kunstmatige onderstellingen
een paramagnetische reactie van deze „meeratomige” electronenbanen zou kunnen vermijden.

2) Zie N. Bohr, Diss. Kopenhagen 1911; H. A. Lorentz, Götti.nger Vortrage, Leipzig 1914, p.
188 ; H. J. van Leeuwen, Proefschrift, Leiden 1919, p. 49 en 66.
Dit is in tegenstelling met de overigens zeer plausibele opvatting, dat de geleidingselectronen in

een metaal diamagnetisch zouden reageeren; zie hiervoor J. }. Thomson (Eapports du Congres
de Physique, Paris 190Q, p. 148), E. Schrödinger (Wien. Ber. 66, 1305, 1912), H. A.Wilson

(Proc. Roy, Soc. 27, 321. 1920).
3) A. Einstein: Theoretische Bemerkungen zur Supraleitung der Metalle, Gedenkboek H.

Kamerlingh Onnes (Leiden, 1922) p. 433, J. Prenkel, ZS. f. Phys. 29, 214, 1924.

4) Vooral wanneer men daarbij rekening houdt met de hypothese van Uhlenbeck en Goudsmit

(Naturwissenschaften 13, 953, 1925), volgens welke de electronen een inwendige rotatie zouden bezitten,

waarvan het magnetisch moment eventueel paramagnetisch zou kunnen reageeren.

STOKES’ ABERRATIETHEORIE

door j. DROSTE.

1. In 1887 heeft Prof. Lorentz aangetoond dat inde theorie

van Stok es de vooronderstelling vaneen snelheidspotentiaal voor

de aetherbeweging strijdt met de eveneens door Stokes gemaakte
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onderstelling dat aan het aardoppervlak geen glijding plaats vindt. ').
Ineen in 1892 uitgegeven verhandeling 2) onderzoekt Prof. Lorentz

de vraag of inde theorie van Stokes een snelheidspotentiaal
noodzakelijk moet worden voorondersteld. Stelt de vector K de

rotatie voor van de aethersnelheid t.o. vaneen met de aarde vast-

verbonden coördinatenstelsel, is ds een lijnelement en h de een

of andere bepaalde richting, dan moet

ƒ K h ds = 0 (1)

zijn, wanneer de integraal is uitgestrekt langs een rechte lijn, die

loodrecht op de richting h staat en zich uitstrekt vaneen punt

van het aardoppervlak tot in het oneindige. Prof. Lor ent z bewijst
dat dit voor alle rechte lijnen en alle daarop loodrechte richtin-

gen h alleen kan gelden, indien overal K 0 is.

Bij dit bewijs wordt vooreerst ondersteld dat de aetherbeweging

symmetrisch is om de lijn, die door het middelpunt der aarde gaat

en de richting der aardsnelheid heeft, en verder dat in twee punten,

die symmetrisch liggen t.o. van het loodrecht op die lijn door het

middelpunt der aarde gebrachte vlak, de vector K dezelfde grootte

en richting heeft. Wat de eerste onderstelling betreft, men kan

zich moeilijk denken dat zij in werkelijkheid niet vervuld zou zijn.
Anders is het echter met de tweede onderstelling; het is zeer wel

denkbaar dat de wervelbeweging voor en achter de aarde ver-

schillend is, waarop mij Prof. Ehrenfest opmerkzaam heeft

gemaakt.
Nu tengevolge van de proeven van Miller de theorie van

Stok es misschien weer opnieuw zal worden overwogen, is het

wellicht niet geheel overbodig te laten zien dat uit (1), zonder

eenige onderstelling aangaande de symmetrie van K, besloten kan

worden tot het nul zijn van dien vector. Het eenige, wat wij

daarbij zullen onderstellen, is dat er een exponent fx )> 0 bestaat,

zoo, dat men bij elk positief getal s een getal R kan vinden zoo-

dat overal buiten een met de aarde concentrischen bol met straal

R de grootheid r 1+ ■“ | K | (r beteekent den afstand tot het middel-

punt der aarde) kleiner dan s is.

1) De I’influence du mouvement de la terre sur les phénomènes lumineux, Archives néerlandaises, 21,

[lBB7], p. 103.

2) De aberatietheorie van Stok es, Zittingsverslag Kon. Acad. van Wetensch., 1 [1892], p. 97.
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2. Wij denken ons een wille-

keurig vlak V, dat den aardbol

snijdt; zij O het middelpunt, b de

straal der doorsnede. De figuur
is geteekend in V; A is een punt

van het aardoppervlak, waardoor

een rechte lijn / geteekend is, die

met den voerstraal O A den hoek

a en met een vaste richting O B

een hoek (j insluit. Door a en /?
(_jr/2 a"A tt/2,0 /?‘A 2 ?r) is

de lijn l geheel bepaald. Voor de

richting h kiezen wij eender beide

richtingen loodrecht op Ven

vatten K/, in P op als een functie

van de poolcoördinaten <p en r

van P. Wij stellen

K‘=pf(M’
zoodat ƒ een periodieke functie van 99 is met de periode 2n.

Vergelijking (1) gaat nu over in

oo

f- 2 f (- . 9>) - = 0
Jv1

\r / cos y
b

of, daar in A O A P

b
sin y —— sin a

r

is,
oo

(\f{x,P-Y)
,

dt
--= =0

•

ir2 i/, £>2 sin2
a

Stelt men 1/r = x en b sin a —7, dan wordt dit

f b

f(x,p —y)
dX

-t-. -- 0.
J
0 i\ i*f
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Zij nu a niet recht, dus /
2 b 2

; vermenigvuldigen wij dan met

cos nft dft en integreeren wij naar ft van 0 tot 2n, dan mogen

wijde integratievolgorde verwisselen ') en vinden

J 2 jt

I < j?L
= I f (x, p 7) cos nft df) == 0.

J i\—X2
x

2
'

o o

Evenzoo

\_ 2 71

I
~

j f (x, (5 y) sin nfl dfi O ,
J Vl_P x

2 J
o o

hetgeen men kan samenvatten tot

1 2 jz

I b / f (x, p y) e
'«* d/1 = O .

J ]/ 1— A2
X

2 J
o

r
o

Hierin kan men voor n achtereenvolgens 0,1, 2,3,.... nemen.

Bij de integratie naar /? blijven x en 7 constant en draait dus de

geheele figuur, behalve de lijn O B
,

om O.Voert men nu cp /? 7

als integratieveranderlijke inplaats van /i in, dan komt er

1) Dit zou ongeoorloofd kunnen zijn, indien aan de onderstelling, die wij aan het slot van 1 gemaakt
hebben, niet voldaan is. Het volgende voorbeeld zal dit doen inzien. Stel de op V normale com-

ponente Kl van K heeft de waarde —-—, -7- rechts van de raaklijn aan den cirkel, geteekend in
(u +1 )4

in het punt, waar O B den cirkel snijdt, en is nul links van die lijn; daarbij beteekent u den afstand to

die raaklijn, positief gerekend aan de rechterzijde. De functie is zoo gekozen, dat haar integraa
naar u van 1 tot OO nul is (wij denken ons ter vereenvoudiging b= 1) en zoo dat zij nul is

voor u = 0. Langs iedere rechte, die van den cirkelomtrek naar het oneindige gaat, is de integraal
van nul en nadert in het oneindige tot 0 als l/r2. Daar nu niet identiek nul is, schijnt

dit in strijd te zijn met de uitkomst, die inden tekst verkregen is. Maar er is ook niet voldaan aan

de voorwaarde en men mag daarom de integratievolgorde niet verwisselen. Men kan zich daarvan

gemakkelijk overtuigen door de integraal, die cos nfi bevat, voor n 0 uitte rekenen ; integreert
men eerst naar r dan komt er 0, verwisselt men echter de volgorde der integratie, dan heeft men

te doen met de integraal

OO bg cos

f ƒ(* ~ ——) 0 —) =

J /
s jn2 a

J \ r cos cp / \ r cos cp / 93
1 r2 I 1 0

r*

1 bg cos x

= f dx ((1
Vl— x2 sin 2 «

v cos cp / \ cos cp ! cos* cp

(/
1 + T 1 x2 \

Kl x2 log J en de

tweede integratie levert nu niet 0. Men zou kunnen meenen, dat men een functie kon krijgen
die aan alle eischen voldoet en waarvoor aan (1) voldaan is, door in alle punten van den cirkel
de raaklijn beschouwen, bij elk bovenstaande te nemen en dan de superpositie te nemen

van al die -velden. Men krijgt dan een die alleen van r afhangt, nl. juist

1 -f- y 1 x2\
y 1 —x2 log J , waarvoor nu niet meer aan (1) voldaan is; superpositie

van velden, die aan (1) voldoen, levert dus niet noodzakelijk een veld dat aan (1) voldoet,
omdat de integcatievolgorde niet steeds mag worden verwisseld.
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1 2 n

I dx
e iny j f [x, cp) e1 nv dep —O ,

J ii i2
x

2 J-
o o

want wegens de periodiciteit mag men de grenzen der integraal,
die door de substitute in y en y -\- 2 n waren overgegaan,

weer door 0 en 2 n vervangen. Stellen wij nu ter bekorting

2 jz

I f (x, (p) e
in v d'p =fn (x),

o

dan is

2 TT. 2 71

fn (x) =I f (xf 9o) cos nop dep + i j f (x, <p) sin nep dep
o °

en men heeft, daar sin y = X x is,

r pi tx bgsin A x

/ ƒ„ (x) , =eix— O
J il—Px2

o
r

Nu is voor 22
x

2 <C 1

Pi n bgsin lx j „212 (ft2 12W„2 y\ \
e ■ =1 - —22X2 + 4r —l*X* +
(/1 A2

x
2 V 2! 4! !

+ x
3 +

( n
2
- 22 Hn2 -.42 ).

5x5 (2)

een reeksontwikkeling, waarvan men de coëficiënten gemakkelijk
vindt door e‘" bgsin!' naar opklimmende machten van y te ont-

wikkelen en de uitkomst naar y differentiëeren.

Substitueert men nu de reeksontwikkeling inde integraal, dan

mag men term voor term integreeren en daar de uitkomst identiek

in 1 nul moet zijn, moet de coëfficiënt van lk nul zijn voor

k = 0, 1,2, Is n even, dan breekt het reëele deel der reeks-

ontwikkeling (2) niet af en men ziet dus dat

1

I f2 n (x) X
2k dx = O

O

moet zijn voor k= 0, 1,2, en daaruit volgt f2 n (x) 0

voor 1 jb. Is n oneven, dan breekt het imaginaire deel

van de reeksontwikkeling (2) niet af en dus volgt dan
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j b

fin + \ (r) x
2k + x dx— Ö,

O

waaruit men besluit tot ƒ2,4-1 (x) = 0 voor OS5x ‘E 1/h. Alle

functies fn (x) zijn dus identiek gelijk aan 0 en de functie f (x, <p),
waarvan alle Fouriercoëfficiënten nul zijn, is dus ook identiek

gelijk aan nul.

3. Thans volgt gemakkelijk dat overal K= 0 is. Wil men

namelijk bewijzen, dat K = 0 is ineen willekeurig punt buiten de

aarde, dan brenge men doordat punt drie vlakken, die de aarde

snijden en met elkaar een drievlakshoek vormen. De normale

componente van K op elk dier vlakken moet volgens het voor-

gaande nul zijn en dus is K zelf nul in het beschouwde punt, q. e.d.

LES TENSIONS DE RADIATION ET LEUR

INTERPRÉTATION.

par L. BRILLOUIN.

1. Introduction.

Les forces moyennes développées par une onde, électromagnétique
ou élastique, sur une surface réfléchissante ou absorbante, sont ordi-

nairement connues sous le nom de pressions de radiation. Mais c’est

un fait bien connu des physiciens, que ces forces ne correspondent

pas ace qu’on est convenu d’appeler une pression; ce terme doit

être réservé pour le cas oü les efforts sont proportionnels a

ment de surface sur lequel ils s’exercent, et indépendants de son

orientation. Or les forces dues aux radiations varient essentielle-

ment suivant I’orientation des surfaces émettrices, absorbantes ou

réfléchissantes, sur lesquelles on les observe.

Depuis les travaux de Lord Rayleigh, il est d'usage d’inter-

préter ces efforts comme düs a la présence d’une densité de

quantité de mouvement dans I’onde; prenons, par exemple, le cas

de la réflexion d’une onde sur un miroir plan; on admet qu’il

existe, dans la région traversée par I’onde incidente, une densité

de quantité de mouvement EjV, E étant la densité d’énergie de

I’onde et V sa vitesse de phase. Lors de la réflexion, on explique
alors qu’il tombe sur le miroir une quantité de mouvement

EjV X V E par seconde, sous I’angle d’incidence &; I’onde
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réfléchie emporte elle aussi une quantité de mouvement E
, par

seconde; par suite de la variation de quantité de mouvement, il

se produit sur le miroir une force résultante 2 E cos
2 0 par unité

de surface.

Si j’ai rappelé rapidement ce raissonnement, c’est pour en

montrer le point faible; il y figure deux hypothèses distinctes:

le l existence d’une densité de quantité de mouvement Ej V

2c l cette densité de quantité de mouvement est transportée par

Tonde avec une vitesse V égale a la vitesse de phase.

Ces deux hypotheses permettent de retrouver les pressions de

radiation, mais ceci ne prouve pas leur exactitude simultanée; elles

ne sont pas, en général, vérifiées pas des calculs précis. Lord

Rayleigh(’), dés ses premières études sur ces questions, avait

cherché a calculer directement la densité de quantité de mouvement

dans I’onde; j’avais cru devoir faire une correction a cette évalu-

ation 2); en réalité ces calculs sont tous deux entachés d erreur,

et la densité de quantité de mouvement moyenne est nulle, si 1 on

raisonne en mécanique classique. C’est au cours d’une discussion

avec P. Ehrenfest (Leyde, 1922) que nous constatames ce résultat.

Si I’on réfléchit davantage ace problème, ou vient a douter, en

effet, que la densité de quantité de mouvement puisse jouer un

röle quelconque. Ce qui permet le raisonnement rappelé plus haut,

c'est I’introduction de la seconde hypothèse, par laquelle on trans-

forme la densité de quantité de mouvement E\V en un flux de

quantité de mouvement E dirigé suivant la normale a I’onde.

2. Röle du flux de quantité de mouvement.

Cc n’est donc, en dernière analyse, que le flux de quantité de

mouvement qui importe; mais celui-ci est une grandeur mécanique

bien connue; c’est la densité tensorielle a deux indices

Q Vi vk

tout a fait analogue a la densité tensorielle des efforts ou tensions

dans un milieu déformé. Si les tensions, dans un systême d’axes

liés au corps élastique (et entrainé momentanément par lui) ont

les valeurs ©ik, leur valeur dans un systême d’axes fixes est

@ik e v‘ vk-

1) Lord Rayle i g h. Scientific Papers vol 5
f p. 41 et p. 262.

2) L. Brillouin. Ann. Ec. Norm. Sup. t. 37, (1920) p. 357—459.
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Prenons, par exemple, le cas d’un milieu fluide; pour des obser-

vateurs entrainés, les efforts se réduisent a une pression p, leurs

composantes ont alors les valeurs

—P o o

O —p o

O O p

Pour des observateurs fixes, le tableau des composantes s’écrit

—p Q V x
2

Q f, V2 Q V i V3

(1) —Qfi V2 —p Q V2
2

—QV2 V3

Q V x V3 Q V2 V3 p Q V3
2

.

Un cas particulièrement simple nous permettra de voir comment

ou retrouve par cette voie les tensions de radiation; supposons

que le fluide obéisse a la loi de compressibilité suivante

(2) p= p0
+ a(q Q 0 )

une onde de compression se propagera sans déformation avec la

vitesse V =z~/a\ considérons une onde sinusoïdale se propageant

dans la direction Ox, (axes rectangulaires Oxt x2 x3 ). Par suite de

la loi trés simple (2) la pression moyenne, dans la région traversée

par I’onde, sera égale a p0 ; quant aux termes ov,Vk de flux de

quantité de mouvement, ils seront tous nuls en moyenne sauf le

premier

Q f,
2 E

et nous trouverons, pour la densité tensorielle des efforts et flux

de quantité de mouvement, les valeurs moyennes suivantes

—Po E O O

(3) O -po O

O O Po

On vérifie facilement que cette répartition des efforts moyens corres-

pond exactement aux divers énoncés classiques sur les pressions
de radiation. J’ai développé ce point de vue, d'une manière trés

compléte, dans deux articles récents ') et j’ai pu montrer qu’on
retrouve ainsi, sans aucune hypothese arbitraire, les tensions de

radiation pour des ondes de type quelconque, élastiques ou électro-

magnétiques.

1) L. Brillouin. Ann. d. Phys. 10e serie t. 4. (1925) p. 528—586 et Journ. de Phys. décembre 1925.
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3. Milieu fluide réel.

Le problême précédent est particulièrement simple, paree que

la loi de compressibilité admise (2) est linéaire; mais ceci est un

cas idéal irréalisable; un corps matériel réel présente une loi de

compressibilité plus complexe p = f (q); pour de petites variations

de densité, ou peut se contenter d’un développement en série

de Ta y 1 o r

(4) P=fa+ (e 6ö) fo +i(Q Qo )2 fo “I

les calculs sont alors un peu plus délicats, et I’on trouve que la

pression moyenne, dans la région traversée par I’onde, diffère de

la pression au repos; le tenseur des efforts et flux de quantité de

mouvement prend I’aspect suivant

- Po
o' O

(5) O -Po-E^51°9e
v d\ogV

O O -Po-E^^

L’expression j qU j apparait ici, caractérise I’influence
3 log q 2fa

des termes du second ordre dans la loi de compressibilité; les efforts

représentés par le tableau (5) donnent, lors de la réflexion d’une

onde plane sur un miroir plan, une pression normale au miroir

et égale a

(6) II = 2 £ (cos’ © + l 1^)
résultat déja obtenu par d’autres méthodes de calcul. Le coëfficiënt

2 tient a la présence des deux ondes incidente et réfléchie.

4. Corps solide isotrope.
Si nous passons maintenant au cas d’un corps solide (isotrope)

le problême est encore plus complexe; il faut prendre soin de ne

négliger aucun terme du second ordre dans I’évaluation des ten-

sions; si j’appele u x u2 u3
le déplacement d’un point du solide qui

de trouvait initialement en xt x2 x3 (axes rectangulaires), les com-

posantes de la déformation sont
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/ dilatations e,, =2|f + (ff) + (ff) + (ff )
] ,

3a, .3 u2 ,3u, 5 ü,332
33

2 ,
(7) / glissements = + + + +

I
_j_

3 u3
d u3

\ d X\ d x2

'

Ou peut, avec ces composantes de la déformation, former trois

combinaisons invariantes, du premier, second et troisième degré

!1
1 ell e22

“l" e33

I
2 en + e22 + £33 + 2 en + 2 e23 + 2 e3

2

I
3 —en + e22 + e33 +3 en (e

2

2 + en) + 3 e22 (e 2
2

i + els) +

+ 3 e33 (e3

2i + e3

2
) + 6 e, 2 e 23 e3l .

Pour obtenir les efforts avec exactitude jusqu’au deuxième ordre,

il faut partir dun développement de la densité d’énergie poten-

tielle, poussé jusqu’au troisième ordre; nous I’écrirons

(9) E=zE
a |p0 /i+fi2 +f2+Aƒ, 7

2
+ B + C I

3
~\

p0
est la pression extérieure constante, qu’il n’est pas nécessaire de

supposer nulle; les coefficients l et p sont ceux de Lamé, et

ABC sont les coefficients des termes du troisième ordre.

Les calculs sont alors un peu longs, mais ne présentent aucune

difficulté particulière; ils permettent d’aboutir aux résultats suivants.

Considérons une onde longitudinale, se propageant suivant I’axe

Ox,, les tensions de radiation seront représentées par le tableau:

-p + + 3,‘ + 2MA + B+Q ) 0

( 10> 0 -f + i+27=p(i +BA+24B) 0

00 - f,+ r+27r=ï(i +BA+24B)
Si I’on étudie une onde transversale, il faut préciser sa pola-

risation. Pour une onde vibrant suivant Ox
2

et se propageant

suivant Ox,, les tensions ont pour valeurs:

-o + + '‘ + 4A + 6C) 00

(11) O —p+ ———(4+/1 +4A + 6C) O
/i-p\ 2 /

o o _
+ 4A )

/u p\2 !
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Les deux premières composantes sont égales, ce qui conduit a

des lois curieuses; une onde réfléchie par un miroir et vibrant dans

le plan d’incidence exerce une pression normale au miroir et indé-

pendante de I’incidence.

Ce dernier résultat était imprévu, et n’avait pas été signalé
jusqu’ a présent. J’avais obtenu moi-mème, dans une étude anté-

rieure, des formules trés différentes pour le cas des ondes trans-

versales, et je fus assez longtemps avant de découvrir le lapsus
de mes raisonnements primitifs; le calcul correct me permit de

retrouver trés exactement les resultats ci-dessus.

Notons qu’ il est indispensable, pour arriver aux formules rigou-

reuses, de prendre les expressions complètes des déformations

(formules 7) et de ne pas se contenter des termes linéaires par

rapport aux dérivées partielles, ainsi qu’ on le fait ordinairement.

5. Dilatation thermique des solides.

Quel est I’intérêt des calculs relatifs aux ondes élastiques dans

un solide ? II semble trés difficile de réaliser une expérience qui

permette la mesure de ces tensions de radiation. Les formules

présentent pourtant un intérêt réel, au point de vue de Ia théorie

de la dilatation thermique des solides. On admet, depuis les travaux

de Born et Debye sur les chaleurs spécifiques, que I’agitation
thermique dun solide peut ètre analysée en ondes élastiques. Les

ondes sont de deux types (longitudinal et transversal) et se pro-

pagent en tous sens a travers le corps matériel. Elles possèdent
toutes sortes de fréquences, avec accumulation vers les hautes

fréquences, pour lesquelles la demi longueur d’onde soit de I’ordre

de grandeur des distances moléculaires. Les ondes exercent, sur la

surface qui limite le corps, des pressions de radiation. Lorsqu’
on élève la température, I’énergie des ondes augmente, la pression
de radiation est accrue, et provoque la dilatation thermique.

Puisque les ondes thermiques sont complètement diffusées en

tous sens, les efforts sur la surface limitant le solide deviennent

indépendants de son orientation et se réduisent a une pression.
Tous calculs faits, celle-ci peut être mise sous la forme

03 = (* + + (+ +

Ei et Vi étant la densité d’énergie et la vitesse des ondes longi-
tudinales, tandis que E

tr et Vtr se rapportent aux ondes trans-

versales. Cette formule est trés voisine de celle que Debye et
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Ratnowsky ') ont publié autrefois sous le nom d’„équation d’état

du solide isotrope”. Leur procédé de calcul thermodynamique,
trés indirect, était légèrement faussé par I’emploi d’une fréquence
limite unique pour les ondes longitudinales et transversales ; il est

plus raisonnable d’introduire une longueur d’onde limite unique,

ce qui redonne la formule (12). H. A. Lorentz avait d’ailleurs

déja obtenu 2 ) un résultat identique au nötre, et par un calcul

purement mécanique; il n’ avait pas précisé les tensions de radia-

tions pour des ondes isolées, mais raisonnait directement dans 1’

hypothèse d’ondes complètement diffusées.

L’expression (12) peut être écrite au moyen des coefficients

d’élasticité X
, fi, A, B

,
C, que nous avons introduits dans

I’expression (9) de I’énergie potentielle. On s’apergoit alors que,

pour obtenir une pression II dirigée vers I’extérieur du solide,

il est indispensable que les A
,

B
,
C, soient négatifs et assez grands

en valeur absolue. Nous ne possédons d’ ailleurs, actuellement, que

trés peu de mesures qui permettent d’évaluer ces grandeurs.

6. Ondes électromagnétiques. Tensions de Maxwell.

L’énoncé que nous avons critiqué au premier paragraphe s’ap-
plique trés exactement, on le sait, au cas des ondes électromag-

nétiques dans le vide. II est donc nécessaire d’examiner de prés ce

dernier problème. Mais nous devrons faire aussitöt une remarque.

La théorie électromagnétique classique permet de prévoir les pres-

sions de radiations, et ne donne aucune densité de quantité de

mouvement. Cette doctrine s’est d’ailleurs heurtée a de grosses

difficultés 3 ) qui n’ont été résolues que par la théorie relativiste,

et c’est cette dernière qui prévoit une densité de quantité de mou-

vement dans la région parcourue par I’onde. Nous allons voir

comment les tensions de radiation s’obtiennent suivant un processus

tout a fait analogue a celui que nous avons appliqué aux ondes

élastiques: la valeur moyenne des tensions de Maxwell dans

I’onde nous fournit les tensions de radiation. Quant a la densité

de quantité de mouvement relativiste, sa présence permet d’éviter

de voir apparaitre des forces pondéromotrices appliquées a I’éther 4 )

1) Ann. der Phys., t. 38 (1913), p. 637.

2) Proc. Amst., t. 19 (1917), p. 1324.

3) Voir par exemple les articles de H.-A. Lorentz dans I’Encyklopadie der Math. Wiss., Bd V2,

heft 1.

4) Ibidem, § 26, p. 113.
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ce qui se produit chaque fois qu’ on essaye d’appliquer les for-

mules classiques a un problême non statique.

Plagons-nous donc au point de vue relativiste, nous obtenons

une densité tensorielle dans I’espace-temps, en prenant les compo-

santes des tensions de Maxwell, du flux d’énergie, de la densité

de quantité de mouvement et de la densité d’énergie; le tableau

de ces composantes est le suivant:

iVu
V

t3

|
\

1 f densité de

i V de mouvement

®32 I- • >̂3
ƒ

lp lp Ipi _£ 1 densité

c
2 1

c
2 2

c
2323 j c

2 c
2 d’énergie

flux d’energie

Les tensions de Maxwell 'V ont les valeurs bien connues (en
unités rationelles Heaviside-Lorentz)

iW
u —\{h x

b
x

h 2
b
2

h
3

b
3 ) + 2 (-ffi -Bi —H2B2

H
3
B

3) +

+ 2 (i™*\ +2(^A+ z UeJ, \deu
)B

'P2I = ï'i2 = i(fri b
2
+ h

2
b

: ) + i(Ht B
2
+ H

2 8,) +

+ + (^)
V d el2 ]b \v e,2 /b

Les h, b sont les composantes du champ et de I’induction

électrique, tandis que H, B sont le champ et I’induction magné-

tique; les dérivées de la densité d’énergie électrique W
e

ou mag-

nétique W
m qui figurent dans ces expressions sont prises par rapport

aux déformations e u , e 12 .... a induction constante (b ou B) ');
ces termes représentent respectivement I’électro- et la magnéto-

striction. Nous nous bornerons au cas d’un corps fluide, pour lequel
la seule déformation a envisager est une compression ïsotrope;

on voit alors facilement qu' il faut écrire:

1) Les coefficients 2 ne figurent pas dans les formules de Lorentz auxquelles nous faisons référence ;
ceci tient a une difference de 1/2 daus les définitions des déformations prises dans ce travail, éq 7.
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~3W_dW_dW_ , dW dW_dW_dW
de„ d e22 d e33

2 d log q’ d e l
25 e23

3e
31

“

Les dérivées étant prises a induction constante, leurs valeurs sont

(16) = - W. fiüï*
\d log p/i d log p W log q/b v log q

k et fx sont le pouvoir diélectrique et la perméabilité magné-

tique. Le flux d'énergie est représenté par le vecteur de Poynting

P = c[hXH]

7. Tensions de radiation des ondes electromagnétiques.
Considérons maintenant une onde plane, se propageant dans la

direction Ox,; supposons'que le champ électrique soit dirigé suivant Ox
2

et le champ magnétique suivant Ox
3 . Nous nous bornerons au cas

d’un milieu fluide transparent, dans lequel la vitesse des ondes est

v = -JL=
F k fi

La densité d’énergie totale £ est alors donnée par les formules

E=2We = 2 W
m
= k {h2 f = u ( H3 )2

Le vecteur de Poynting est dirigé suivant le rayon Ox,

P
{

c h
2
H

3 =l V E

Quant-aux tensions W, elles se calculent sans peine.

11 “
“

~\S log 6)„ \d log e)s ~

S log q

m_m
_ p

9 lo9 V
22 - 33 -

-

d jog e

Tous les autres termes sont nuls et notre tenseur prend la forme

o o !
-

v-?
u log g i cr

0 _
E SJog_V 0 | 0

o log g

(‘ B > 00 -E 3>siZ! 0
V log Q i

ooi -I
c

2
c2
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LES TENSIONS DE RADIATION ET LEUR INTERPRETATION

L'ensemble des composantes d’espace (isolées par les traits poin-
tillés) nous donne les tensions de radiation; elles présentent un

aspect exactement semblable a celui du tenseur relatif a une onde

de compression dans un fluide (éq. 5); la pression II sur un miroir,

pour une onde se réfléchissant sous I’incidence 0
, se tire facilement

de ce tenseur

77=2 £ (cos> 6 +
\ o log q }

et ce résultat correspond exactement aux formules classiques. Quant

a la densité de quantité de mouvement, nous la voyons figurer
dans la quatrième colonne du tableau (18); sa valeur est E Vjc2

et non pas E/V; elle ne suffit donc pas a expliquer les tensions

de radiation, lorsque I’onde se propage daus un milieu matériel

(V<Cc). Ce nest que pour une onde se propageant dans le vide

(V=c) que nous arrivons a interpréter la tension de radiation

au moyen de la densité de quantité de mouvement. L’énoncé que

nous critiquions au premier paragraphe est alors valable, mais c’est

la un cas exceptionnel, et il nous a fallu raisonner en relativistes

pour obtenir ce résultat.

En mécanique ou électromagnétisme classiques, on trouve toujours,

quel que soit le type d’onde étudié, une densité de quantité de

mouvement nulle; et, dans tous les cas, les tensions de radiation

ne fournissent aucun renseignement sur I’existence ou la valeur de

cette densité de quantité de mouvement. Elles dépendent au con-

traire directement de la densité tensorielle des „efforts et flux de

quantité de mouvement”; on obtient directement le tableau des

composantes de la tension de radiation en prenant les valeurs

moyennes de ce dernier tenseur, dans la région parcourue par I’onde.

II est évident que les tensions de radiation ne peuvent étre

mises en évidence, expérimentalement, que lorsque I’onde vient

réagir sur un écran matériel, c: a: d. lors de I’émission, de I’absorption
oude la réflexion des ondes; mais il était, je crois, intéressant, de

chercher les grandeurs qui, dans une onde en propagation libre,

sont I’origine de ces tensions de radiation, et de les caluler d’une

manière générale, sans rien préjuger du procédé expérimental
pratique que I’on pourra choisir.

Qu’ il me soit permis, en terminant, d’exprimer mon profond

respect au professeur H. A. Lorentz, dont les travaux et I’en-

seignement m’ont servi de guides dans cette étude.

25 Nov. 1925.
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lONISATIEEVENWICHT IN EEN STATIONAIR

STRALINGSVELD.

door J. WOLTJER ]r.

§ 1. Kennis van den ionisatietoestand der elementen inde ster-

atmosfeer is onontbeerlijk voor de interpretatie der ster-spectra.

Als eerste benadering tot deze kennis kan men den ionisatiegraad
berekenen uit temperatuur, druk en ionisatie-potentiaal alsof de

gasmassa zich bevond in thermodynamisch evenwicht. Men komt

dan tot een betrekking tusschen ionisatiegraad x, gasdruk p, ab-

solute temperatuur T en ionisatiearbeid / gegeven door de ver-

gelijking ') :

(1) y^
x

-

2 P= (k T)
S
e“Vf (2 n m.)

i ;
k en h zijnde gebruikelijke constanten, me

de electronen massa,

q en q' de gewichten a priori van neutraal en geioniseerd atoom,

o het aantal der aequivalente electronen, welke bij de ionisatie

verwijderd kunnen worden. Formule (1) is in zooverre vereen-

voudigd, als verondersteld is dat het atoom slechts één stationairen

toestand heeft.

Nu is evenwel de straling ineen ster-atmosfeer niet die welke

behoort bij de temperatuur van de gasmassa in thermodynamisch
evenwicht. Daar nu de ionisatie in hoofdzaak photo-electrisch
plaats vindt zoo is het noodig het aequivalent van (1) te vinden

voor het geval vaneen stationair stralingsveld zonder de ver-

zwarende conditie van het thermodynamisch evenwicht.

Meghnad Saha en Ramani Kanta Swe hebben dit

vraagstuk opgelost en hun uitkomst medegedeeld ineen brief aan

Nature 2) d.d. 21 Jan. 1925. De indruk die hun schrijven geeft is

dat zij het vraagstuk chemisch-thermodynamisch hebben aangevat

door het reactie-evenwicht te zoeken van neutrale atomen, geïoni-
seerde atomen, electronen en lichtimpulsen van gegeven frequentie v .

Men kan evenwel ook tot een resultaat komen door statistische

beschouwing aldus: men voert in twee waarschijnlijkheidscoeffi-
cienten, een die de ionisatie beheerscht en een die de recombinatie

beheerscht. Met behulp van deze coëfficiënten drukt men de voor-

waarde uit dat de toestand van het gas stationair is. De coeffi-

1) Cf. E. A. Mi Ine „Note on Saha's ionisation formula...." Phil. Mag. Sept. 1925. p. 547.

2) Nature. 14 Maart 1925.
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cienten zelf worden gedeeltelijk bepaald door den eisch dat voor

een afgesloten stelsel zij het thermodynamisch evenwicht moeten

bewerkstelligen. De invoering en berekening van dergelijke coëffi-

ciënten is geschied door Einstein ') voor den overgang tusschen

twee stationaire toestanden vaneen atoom; voor het ionisata-

evenwicht onafhankelijk door R. Becker 2 ) en door E. A. Milne 3 )

in navolging van het werk van Einstein. Een toepassing dezer

coëfficiënten buiten thermodynamisch evenwicht is reeds gemaakt
door Milne voor zoover het den overgang tusschen twee stationaire

toestanden van het atoom betrof in zijn onderzoek van het even-

wicht van geioniseerd Cain de chromosfeer der zon.

Doel dezer mededeeling is volgens de zooeven geschetste me-

thode 4 ) de uitbreiding van formule (1) af te leiden waarbij wij

het resultaat van Saha en Swe met eenige wijziging zullen

terugvinden.

§ 2. Inde eerste plaatsvoeren wij inde genoemde waarschijn-

lijkheidscoefficienten. 5 ) Men denke zich een geioniseerd gas waarin

zich een stationair stralingsveld bevindt, afkomstig voor een deel

uit het gas zelf, voor een deel van buiten. Laat de stralingsintensiteit

ineen bepaalde richting zijn I ; het aantal ionisaties per volumen-

eenheid veroorzaakt door deze straling inden tijd d t is dan

(2) N(l x) W {v) dvdt j Ir :

Nis het aantal atomen per volumen-eenheid; x geeft aan welke

fractie daarvan geioniseerd is; doj is de lichaamshoek van den

stralingskegel; (»’) is een functie die de waarschijnlijkheid van

ionisatie door licht van de frequentie v aangeeft; wij zullen onder-

stellen dat 'l' behalve van de atoomstructuur slechts van v afhangt.
Voert men de stralingsdichtheid o, in zoo wordt (2):

(2a) 7° N(1 •*) Qr 'P (»’) dvdt
v ' Tin

waar c de lichtsnelheid voorstelt.

Wij moeten nu verder berekenen het aantal ontmoetingen van

zeker type dat een atoom heeft met de electronen. Het type van

de ontmoeting kenschetsen wijdoor de snelheid v van het electron

en den kortsten afstand tusschen de asymptoot aan de baan van

1) Phys. Zeitschrift 18, p. 121, 1917.

2) Z. f. Ph. 18, p. 325.

3) Phil. Mag. 47.

4) Cf. brief aan Nature (April 11, 1925).
5) Naar Becker en Milne.
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het electron ten opzichte van het atoom en het atoom zelf, welke

grootheid wij p zullen noemen. Wij verwaarloozen de beweging
der atomen en nemen voor de snelheidsverdeeling der electronen

die naar Maxwell. Wij denken ons nu dat voor elke (v. p) ont-

moeting er een bepaalde waarschijnlijkheid bestaat dat het electron

gebonden wordt onder uitstraling van licht van de frequentie v

bepaald uit de relatie:

(3) h v—| me v
2 +x ■

Analoog met de positieve en negatieve „Einstrahlung” van Ei n s tei n

onderscheiden Becker en Milne in deze waarschijnlijkheid twee

stukken beantwoordende aan spontane binding van het electron

en aan binding gestimuleerd door het aanwezige stralingsveld.
Dienovereenkomstig stellen wij voor de waarschijnlijkheid van

binding bij een (v, p) ontmoeting:

(4) f (v, p)+ Qr ~g {v, p).

Invoerende de functies F (v) en G (v) bepaald door

oo oo

(5) F(v)= I f (v.p)pdp G{v)= I g (v, p) pd p

O o

vindt men voor het aantal bindingen per volumen-eenheid onder

uitstraling van licht van de frequenties v tot v + d v:

/ m \4- m
e

v2 i r

(6) 8n 2 N 2
x

2 (- 2e 2~kr F (t;) +o
r
- G (v) [v 3 dv dt

7t K, J } ■ I tJZ |

waar:

(7) hdv m
e
vdv.

Door te eischen dat in thermodynamisch evenwicht (waar dus I
r

gegeven is door de formule van Planck en x door de vergelijking
(1) het bedrag (2) gelijk is aan het bedrag (6) vindt men de

relaties '):

(8) w (..) =

"‘PM 1' jJij
3

q c \h vj

(9)
FSA

={> G(v) c
2

*

§ 3. Om het ionisatieevenwicht te berekenen voor een stationair

stralingsveld buiten thermodynamisch evenwicht maken wij gebruik
van de zoo juist berekende waarschijnlijkheidscoefficienten.

1) Zie Mil n e, Phil. Mag. 47, gecorrigeerd voor den factor q', zie Mil n e PhiJ. Mag. Sept. 1925
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Wij zullen het ionisatieevenwicht vastleggen door de voorwaarde

dat het aantal ionisaties per volumen-eenheid en per tijdseenheid
gelijk is aan het aantal bindingen.

Zoo algemeen geformuleerd zijnde ontwikkelingen van § 2 niet

voldoende om verder te komen. Immers ionisatie kan ook door

botsingen veroorzaakt worden en omgekeerd hoeft bij binding van

een electron de vrijkomende energie niet uitgestraald te worden

doch kan ter beschikking vaneen ander electron komen als kine-

tische energie. De frequenties van deze beide processen heeft R.

H. Fowler ‘) onderzocht. Daar evenwel onder de omstandig-
heden waarin de materie in steratmosfeeren verkeert het aantal

ionisaties door straling verre overtreft dat door botsing 2 ) zoo

zullen wij ons tevreden stellen met afleiding van het ionisatie-

evenwicht onder verwaarloozing der ionisatie door botsing en van

het daarbij behoorende inverse proces.

Onder deze voorwaarden is het ionisatie evenwicht vastgelegd
door de relatie :

x‘‘^
=

1 x

00

(10) fw{v)Qv
dv

_
*0

/2 71 k T\j me c

■ V mf j 32 h id’

e
2 * r

F(p) +er T
- G (v) v

2 d v

J 71

vo

v0
is afkorting voor %//i. Reduceerende en gebruik makende van

(8) en (9) volgt de ionisatie formule :

X
2

\—x2p

(11) 00

x A 3. I W(v) Qrdv

eFT ( k_T) 2(2 n m
e ) 2o q'

q OO
_

hr_
fnn \

kr
, \Bn h V

3 ,
I ¥ \v) e dv I 3

+
J L c

v o

§ 4. Vergelijking van (11) met (1) doet ons zien dat de uitscha-

keling van het thermodynamisch evenwicht heeft gevoerd tot toe-

voeging van den factor :

1) Phil. Mag. 47 p 257 enz.

2) R, H. Fowler l.c.
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OO

I ( v ) Qv d v

<l2)
oo ZJV .

ffMe
"

+

Voor thermodynamisch evenwicht is deze factor gelijk aan de

eenheid zooals blijkt door substitutie van de formule van P1 an c k

voor Qr . Saha en Swe bepalen zich tot monochromatische straling
en vinden in plaats van (12) den factor:

Qv

(13) rc «. 3k T 8 JT. hV3 .
e + qv

Dit zoude met (12) overeenstemmen indien slechts licht van de

frequentie v kon ioniseeren. Is dit niet zoo dan doen zelfs bij
monochromatische straling zich de andere frequenties gelden in

het recombinatieproces. Immers door de monochromatische straling
ontstaan wel electronen van zekere snelheid maar niet alleen deze

doch alle andere snelheden zullen aan de recombinatie meewerken.

Dit effect is uitgedrukt door de integraal inden noemer van (12)
die zelfs voor monochromatische straling zich niet tot een enkel

element reduceert, in tegenstelling met den teller.

§ 5. De onbepaaldheid inden corrigeerenden factor (12) gelegen
inde invoering der functie lF(v) kan men opheffen door de

overweging dat de functie V de absorptie meet van het gas voor

straling van de frequentie v. Uit metingen van de intensiteit van het

correspondeerendeabsorptiespectrum of ook uit theoretische overwe-

gingenover dewaarde van den absorptiecoëfficiënt kan men defunctie W

bepalen. Doet men dit laatste en sluit men zich aan bij de berekeningen
van Kramers 1 ) over absorptie van X-stralen zoo vindt men dat F

evenredig is met v~~: 3 .
Daar de evenredigheidsfactor in teller en noemer

van (12) elkaar opheffen wordt de corrigeerende factor gelijk aan

oo

IQvV ~ 3 d V

d2a) oo_./°
f kT Bnh

— 3

/ C dv 1- Qv V

vo

1) Kramers Phil Mag. 46.
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§ 6. De structuur van de ionisatieformule, uitgedrukt door (11)

of (12) geeft voor astrophysische toepassing aanleiding tot de vol-

gende beschouwingen.
De ionisatie blijkt bepaald te worden door de stralingsdichtheid.
le. In het inwendige vaneen ster is nu wel is waar de straling

niet isotroop daar voortdurend energie naar buiten afvloeit, toch

evenwel is de dichtheid van de straling met zeer groote benadering

gelijk aan die van de straling in thermodynamisch evenwicht be-

hoorend bij de temperatuur van het medium. ') De anisotropie van

de straling zal dus geen invloed hebben op den ionisatie toestand.

2e. Inde atmosfeer der ster is de anistropie veel sterker ont-

wikkeld, immers aan het oppervlak is de ingaande straling nul.

Men kan nu uitgaande van de onderstelling van het stralings-

evenwicht afleiden dat de stralingsdichtheid, indien de absorptie-

coëfficiënt niet afhangt van de frequentie, voor alle frequenties

te samen gelijk is aan die van de „zwarte” straling. Er zal even-

wel daar deze gelijkheid niet voor elke frequentie afzonderlijk

vervuld is een invloed op den ionisatietoestand worden uitgeoefend
door de afwijking in stralingsdichtheid van de „zwarte” straling.

§ 7. Ten slotte een opmerking over den absorptiecoëfficiënt. Deze

grootheid wordt gemeten door de functie (»’) eenerzijds, ander-

zijds door den ionisatiegraad. Immers bestraalt men het gas met

licht van frequentie >va
zoo zal een gedeelte van de lichtenergie

gebruikt worden om electronen los te maken. Het aantal dat los

gemaakt wordt per tijdseenheid hangt af van het aantal aanwezige

neutrale atomen en verder van de meerdere of mindere bekwaam-

heid die het licht bezit om electronen los te maken, welke be-

kwaamheid juist gemeten wordt door de functie W. Het aantal

aanwezige neutrale atomen zal behalve doordruk en temperatuur

bepaald worden door de stralingsdichtheid. Gevolg hiervan is dat

de absorptiecoëfficiënt een functie van de stralingsintensiteit zelf

wordt, De berekening van dit functionaal verband op grond van

formule (11) is duidelijk.

Summary :

The influence of a stationary radiation-field on the degree of ionisation of a gas

is considered. A formula has been derived that differs in some respects from the

result communicated by Saha and Swe to the Editor of „Nature’’.

1) Cf. Eddington Zeitschr. f. Ph. 7.
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OVER DE SOORTELIJKE WARMTE
VAN WATERSTOF

door G. H. DIEKE.

De ontdekking van Eucken *), dat de soortelijke warmte van

waterstof bij lage temperaturen geleidelijk afneemt tot de waarde

voor een eenatomig gas, werd onmiddellijk op grond der theorie

der quanta verklaard. De theorie, die door Prof. P. Ehrenfest 2)
ontwikkeld was (talrijke andere verklaringen waren op een vorm

der quantumtheorie gebaseerd, die sindsdien opgegeven is), werd

in 1919 door Reiche 3) uitgebreid en gaf een bevredigende over-

eenstemming met de ervaring. Het onderzoek der bandenspectra
heeft echter geleerd, dat bij de rotatie der moleculen, halve en

misschien ook andere gebroken quantumgetallen moeten worden

toegepast.

Op initiatief van Prof. Einstein en Prof. Ehrenfest be-

rekende de schrijver ongeveer twee jaar geleden opnieuw de

soortelijke warmte van waterstof met halve quantumgetallen onder

verschillende veronderstellingen. Het resultaat van deze en verdere

berekeningen was, dat op grond van de tegenwoordige metingen
geen eenduidige beslissing mogelijk is. Niettegenstaande dit is het
misschien toch niet zonder nut de resultaten mede te deelen, al

zij het dan ook alleen om anderen hetzelfde werk te besparen.
Buitendien verschenen inde literatuur eenige artikelen over het-

zelfde onderwerp, die allicht tot een verkeerde opvatting aanleiding
zouden kunnen geven.

De rotatieenergie vaneen tweeatomig molecuul met het rotatie-

quantumgetal m is met groote benadering

p
8 jt

2 I
„

(1) E
m
= —^m

2

(I traagheidsmoment). Als p m
het gewicht a priori van den m’den

rotatietoestand beteekent, is diens relatieve waarschijnlijkheid

~ —m2 a ( h2 \
Pm e kr —Pm '(° =

s^Tk T )-
De totale energie vaneen grammolecuul gas is dus

1) A. Eucken, Berl, Ber. 1912, p. 141.
2 ) P. Ehrenfest, Verh. d. D. phys. Ges. 15, p. 456, 1913.
3) F. Reic h e, Ann, d, Phys. 58, p. 657, 1919.
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_Em

_

E
r
—A2 pm

E
m

kT

of, omdat
_^L

AZ Pm e
kT

=N:

_

E
m_

(2) Er

Nl'P™ E
jn.| _

_ AJkT o
B

m a o

Apm
e

kT

waarbij
_

E
m

(3) -e kT v1 ; Q = 2 pm
e 2 p m

e

De rotatiewarmte wordt nu

/A ; c
dE, o dEr

n s
d2 log Q

(4) =

dT =-T^ =jRö“^2_

Uit optische gegevens is over den grondtoestand van H
2 nog

niets bekend. Wel echter (Fulcherbanden) overeen aangeslagen
toestand '), waarbij de rotatieenergie is voorgesteld door

E
r = B (j + 1/2)2 J'=1,2,3

of, waarop de afwisselende intensiteiten der lijnen wijzen, door

Er =B'(j± W 2 = 1,2,3,

Men kan nu de soortelijke warmte van waterstof berekenen in

de volgende onderstellingen:
I. m doorloopt de waarden 0.5, 1.5, 2.5

(Analogie met HCI, CN enz.)
11. m doorloopt de waarden 1.5, 2.5, 3.5

111. m doorloopt de waarden (j±l/4); j=l, 2,3

(11. en 111. naar analogie met aangeslagen H
2 )

Over de gewichten a priori is weinig met zekerheid bekend.

Opdat
lim S

r
R

moet voor hooge quantumgetallen pm
een lineaire functie van m

zijn. Het is wegens de geheele waarden, die p m
moet hebben, te

verwachten, dat dezelfde lineaire functie ook voor kleine m blijft
gelden. (Met uitzondering misschien van de kleinste waarde van

!) G, H, Dieke, Versl. Kon. Ak. Amsterdam 33, p. 390. 1924. ZS. f. Phys. 32, p. 180, 1925. Phil.

Mag. 50, p. 173. 1925.
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m ). Wij kunnen dus, om de berekeningen zoo algemeen mogelijk
te houden

Pm = m + a (of pj=j+ B )

stellen en trachten a uit de waarnemingen te bepalen.
Een theoretische bepaling der gewichten a priori zou op twee

verschillende wijzen mogelijk zijn :

1) Bepaal het aantal toestanden, waarin zich één toestand van

het gedegenereerde systeem onder de invloed vaneen geschikt
uitwendig veld splitst.

2) Bepaal het phasevolume tusschen twee opeenvolgende phase-
vlakken.

De toepassing der eerste methode vereischt, dat men weet, hoe

zich een molecuul ineen uitwendig veld gedraagt, waarover tot

nu toe helaas nog zeer weinig bekend is. Met de eenvoudigste
onderstellingen verkrijgt men

1 ) pj —2j+lofpj 2 j (j —1,2,

3, 4.
.. .). De invoering van gebroken quantumgetallen en de

onbekendheid met hun ware beteekenis maken ook de tweede

methode onzeker. Neemt men aan, dat het totale impulsmoment
vaneen molecuul nog een geheel veelvoud is van h/2?r, dan zijn

volgens Kratzer, en Kramers en Pauli 2 ) de gebroken effec-

tieve rotatiequantumgetallen m=j o afkomstig vaneen gebroken
electronenimpulsmoment ph\2n loodrecht op de verbindingslijn der

kernen. Het gewicht a priori van den rotatietoestand met den

totaalimpuls jh/ 2n is dan evenredig met j2 (j 1)2 2j 1.
Dat de gewichten a priori 1,3, 5..... (2 j— 1) op het oogen-
blik de waarschijnlijkste zijn, wordt door de intensiteiten in banden-

spectra gesteund. Door de sommatieregel van Burger en Dor-

gelo op de intensiteiten der lijnen ineen band toe te passen,

konden nl. R. H. F o wier 3 ) en de schrijver 4 ) aantoonen, dat

men inde eenvoudigste banden in tegenstelling met de waarne-

mingen afwisselend sterke en zwakke intensiteiten der opeenvol-
gende lijnen zou moeten hebben als men andere gewichten a priori
dan pj 2j 1 toekent.

Resultaten:
I. m = 0.5, 1.5, 2.5 Stelt men:

1) F. Reiche, 1. c. R, C. Tolman, Phys. Rev. 22, p, 479, 1923. E, C, Kemble, Phys. Rev. 25,

p. 1. 1925.

2) A. Kratzer, Ann. d. Phys. 71, p. 72, 1923. H. A. Kramers und W. Pauli, ZS. f. Phys.
13, p. 391, 1923.

3) R. H. F o wier, Phil. Mag. 49, p. 1272, 1925.

4) G. H. Dieke, ZS. £. Phys. 33, p. 161. Nature 115, p. 875, 1925.
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e a— s, m=j 1/2, pj—j —/+ a,

dan kan men (4) inden vorm

141 9—4 o
2

A+Ba + Ca2
R(5) ir -4°

D + 2Ea 4- Fa2
H

brengen, waarbij

A 8s 8 + 75s u 4- 54s 18 4-
....

B = s
2 + 18s6 41 2s8 4- 108s 12 4- 100s 14 4- 45s 18 44 00s20 4-

C— s
2 + 9s6 44 s8 + 36s 12 + 25s 14 4- 9s 18 4- 100s20 +

..,.

D= s
4 44 s8 +4412s 12 4- 6s 14 4- 12s' 8 4-

... .

E= s
2 +si + 2sB + 3s 8 45 s12 4- 4414s 14 4- 5s 18 + 4s20 4-

....

F= l+2s2 +s* + 2s
6 42 s8 43 s12 4- 2214s 14 4- 2s 18 42 s20 4-

A en B stellen de krom-

men voor, die volgens deze

formules voor a= 1/2 en a

1 (gewichten 1,3, 5
... .

en 2,4, 6,...) berekend

zijn. ') De eenige constante,

het traagheidsmoment I is

zoo bepaald, dat de over-

eenstemming met de metin-

gen zoo goed mogelijk wordt.

De metingen van Eucken 2 )
zijn dooreen X gekenmerkt,
die van Scheel en Heuse 3)
dooreen 4-, die van Brink-

worth 4) dooreen A en

die van Giacomini 5 ) door

een O. Om de vorm der

krommen onafhankelijk van de waarde van het traagheidsmoment
I te doen zijn, is log T als absis genomen. De overeenstemming

met de ervaring is niet bijzonder goed. Ook voor andere, theo-

retisch onwaarschijnlijke waarden van a wordt zij niet veel beter.

De waarde van I wordt slechts weinig door de speciale keuze der

gewichten a priori beinvloed en is hier0.143.10“4
40.

0

1) De kromme Ais identiek met diegene, welke P1 an c k (Ber. d. D. Phys. Ges, 17, p. 415, 1915.) op

grondslag van zijn tweede theorie berekend had. (Vgl. ook R ei c h e 1. c.). De kromme B werd ook

door R. C. Tolman (Phys. Rev. 22, p. 479, 1923.) berekend.

2) A. Eucken, 1. c.

3) Scheel und Heuse, Ann, d. Phys. 40, p. 473, 1913.

4) J. H. Brinkworth, Proc. Roy. Soc. A 107, p. 510, 1925.

5) F. A. Giacomini, Phil. Mag. 50, p. 146, 1925.

Fig. 1.
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11. m— 1.5, 2.5, 3.5...... De coëfficiënten in (5) worden nu:

A = 8s4 + 75s‘ 0 + 54s 14 + 324s 18 + 392s 33 + 1172s38 + 1440s33 +

4- 1215sSB 4-2400s40 4-....

B 1124s4 4- 100s10 + 45s 14 4- 405s 18 + 294s 33 4- 1288s28 +

4- 1008s33 4- 648s 88 4- 2000s40 4-

C =444 4- 25s 10 4- 9s 14 4- 8 ls 18 4- 49s23 4- 212s 38 4- 144s32 4-

4- 8 ls38 4400s40 4-
....

D=l 44s4 44s8 4- 6s 10 41 2s 14 4- 8s 18 4- 9s 30 + 16s32 4- 34s 38 4-

+ 20s 33 4- 16s36 4- 30s 38 412s40 +
....

E=l 43s 4 42 s8 44s 10 4-5514s 14 4- 5s18 43s20 4- 6s 33 4- 13s 38 4-

47s33 4- 4s36 4- 8s
38 47s40 4-

.. ..

F= 14-224s4 4- s
8 42s 10 +2214s 14 4- 2s18 4- s

3O 42s33 + 4s 38 +

42s32 + 536s
36 42s38 42s40 +

...

De overeenstemming met

de ervaring is heel wat

beter, zooals men ziet uit

fig. 2., C en D, die met

de gewichten 1,3, 5,....,

resp. 2 ,4, 6 ,... berekend

zijn. Het traagheidsmo-
ment wordt 0.296.10-40

,

resp. 0.306.10-"40
.

111. Als de electronen-

impuls van het H
2

mole-

cuul 1/4 is, en rotaties
In

met een impulsmoment in

dezelfde of tegengestelde
richting mogelijk zijn, die

dezelfde gewichten a priori hebben, dan wordt m=:;' + 1/4, en:

CO

YH-0-W®- ij + W * •

Q = 2_ Pj e + e

7 = 1

wat na weglating van overbodige factoren op den vorm

oo

Q =
V + +

7= 1 1

Fig. 2.
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kan worden gebracht. S
r
laat zich dan weer inden vorm (5) schrijven,

als men stelt e Vs en pj—j +a, De coëfficiënten worden:

A =444 + 50s 10 + 18s 14 4- 162s18 + 98s 22 4- 652s28 +

4- 432s32 4- 486s 38 4- 1200s40 4- 972s44 +..
.

B = 8s4 4- 75s 10 +22714s 14 + 243s 18 4- 147s22 + 848s28 4-

+ 576s32 4- 405s 88 4- 1600s40 4- 1296s47 +
....

C =444 4- 25s 10 + 9s 14 4- 81s 18 4- 49s 22 4- 212s28 4-

4- 144s32 4- 8 ls38 4400s40 4- 324s44 4-
....

D=l 42s4 4- s
8 + 4s 10 44s 14 4- 4s 18 44s20 4-4422s22 4-

414s28 4- 6s 32 44s36 412s38 4- 6s40 4- 6s44 4-

E—l 42s4 4- s
8 + 3s 10 +3314s 14 4- 3s 18 42s20 + 3s22 +

4- 8s28 44s32 4- 2s36 45s38 44s40 4- 4s44 4-....

F—l 42s4 4- s
8 + 2s 10 +2214s 14 4- 2s 18 4- s

2O +2222s22 +

44s28 + 2s32 4- 536s
36 + 2s38 + 2s40 42s44 +

....

Discussie der resultaten.

Het verloop der soor-

telijke warmte volgens
deze veronderstellingen
is in fig. 3 geteekend
met de theoretisch te

verwachten gewichten
a priori 1,3, 5

Voor alle andere pj

wordt de overeen-

stemming slechter. Het

traagheidmoment is

0.085.10^40 .

De krommen A en B toonen, dat een overeenstemming tusschen

ervaring en theorie niet bereikt kan worden, als men m de waarden

0.5, 1.5, 2.5,.... laat doorloopen. Schrödinger ') verkreeg

weliswaar een betere overeenstemming door de gewichten a priori

willekeurig zoo te kiezen, dat de empirische kromme zoo nauw

mogelijk bij de empirische gegevens aansloot. Maar afgezien van

het feit, dat ook bij hem de overeenstemming nog verre van

volledig is, zal het moeilijk zijn een theoretische verklaring zijner

gewichten 1,2, 4,
.. .

of 4,7, 17,
.. .

te geven.

1) E. Schrödinger. ZS. f. Phys. 30, p. 341, 1924.

Fig. 3.
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Uit de kromme C, Den E ziet men, dat met de onderstellingen
II en 111 een veel betere overeenstemming met de waarnemingen
bereikt kan worden. Maarde krommen toonen ook dat het moeilijk
is te beslissen, welke de voorkeur verdient. Ook met andere

onderstellingen over de natuur van het H
2 -molecuul, die tot andere

gewichten a priori leiden, verkrijgt iften krommen, die voor lage
temperaturen een bevredigende overeenstemming met de waar-

nemingen geven en bij hoogere temperaturen min of meer afwijken.
De onzekerheid der metingen vooral voor gemiddelde tempera-
turen maakt een beslissing nog moeilijker. De verschillende grond-
onderstellingen over de waarden, die m kan aannemen, leiden tot

verschillende waarden voor het traagheidsmoment, die inde

volgende tabel verzameld zijn.

kleinste

V waarde ƒ. 1040

van m

Ehrenfest 1913 0 0.069

Reiche 1919 1 0.21 Niet rigide
Kemble en van Vleck 1923 1 0.198 molecuul

m—j ± l j2 0.5 0.143 p=2,4, 6,
....

m=j+ */2 1.5
.

0.296 p=l, 3,5

m=j + V 2 1.5 0.306 p=2, 4, 6

m=j ± */4 0.75 0.085 p=l, 3,5

Bohr-Debije (model) 0.29

j

De waarde voor I wordt door de speciale keuze der gewichten
slechts weinig beinvloed.

Bij het beoordeelen der overeenstemming bij kamertemperatuur,
waar volgens de nieuwe metingen van Giacomini alle krommen

systematisch van de waarnemingen schijnen af te wijken, moet

men er rekening mede houden, dat (1) slechts een benaderde uit-

drukking voor de energie is, die streng alleen voor absoluut rigide
moleculen zou gelden. De volgende twee oorzaken moeten de

krommen bij hoogere temperaturen modificeeren:
1) Het molecuul is niet rigide, en de afstand der kernen neemt

onder den invloed der centrifugaalkracht met m toe. De rotatie-

energie wordt dan met grootere benadering
h 2 h2

Er =
P 2 Tm2( 1

1 ( 4r2
Hl

2 +..
. )

8 JI
2
i \6 n

A I2
v

2
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waarin de vastheid der binding uitgedrukt wordt door de frequentie v
a

der kernoscillaties. Hierdoor worden de krommen iets omlaag
gedrukt.

2) De energie der kernoscillaties geeft ook een bijdrage tot de

soortelijke warmte, die bij kamertemperatuur al merkbaar kan worden.

Voor niet te hooge temperaturen biedt de inachtneming der

twee correcties geen moeilijkheden. De resultaten hangen echter

zoo sterk van de waarde der oscillatiefrequentie v
0

af, dat het

nog niet de moeite waard schijnt, deze berekeningen mede te

deelen. Kemble en Van Vleck 1 ) namen in hun berekeningen

(met geheele waarden van m) beide correcties in aanmerking en

bepaalden v
a

uit de metingen bij hoogere temperaturen. Aangezien
deze uiterst onzeker zijn en ook de vorm der kracht tusschen de

beide kernen, die zij aannemen, alleen voor kleine amplituden
geldig is, kan hun methode geen zeer nauwkeurige resultaten geven.

Ten slotte zij er nog op gewezen, dat de mogelijkheid bestaat,

dat de energie ook voor kleine waarden van m niet door (l)kan
worden voorgesteld, maar zooals bij N

2 en O H zich gedraagt als

B —o
2 £>) 2

.
In dit geval zouden de krommen belangrijke

wijzigingen kunnen ondergaan. Over al deze vragen zal men on-

getwijfeld inde naaste toekomst dooreen onderzoek van het

spectrum van het normale /f
2
-molecuul opheldering verkrijgen.

, . ,
INSTITUUT VOOR THEORETISCHE

Lelden ’ NATUURKUNDE

EN

R , .
UNIVERSITY OF CALIFORNIA,

nerkeLey, DEPARTMENT OF PHYSICS.

1) E. C. Kemble and ƒ. H, van Vleck, Phys. Rev. 21, p. 653, 1923,

HET ZEEMANEFFECT IN DE SPECTRA
VAN HOOGEREN TRAP ’)

door S. GOUDSMIT.

§ 1. Volgens een artikel van Pauli 2) en eenige daarbij aan-

sluitende publicaties 3 ) draagt elk electron ineen atoom de quanta-

vectoren R en K. De beteekenis van deze quantagetallen, die nog

onzeker is, is voor het volgende niet essentieel 4).

1) Voorloopige mededeeling in Die Naturw. Dec. 1925.

2) W, Pauli Jr. ZS, f. Phys. 31. 765. 1925.

3) S. Goudsmit, ZS. f. Phys. 32. 794, 1925. W. Hei sen berg ZS, f. Phys. 32, 841. 1925. F.

Hund, ZS, f. Phys. 33, 345, 1925. G. E. Uhl en beek u. S. Goudsmit. Naturw. 20 Nov. 1925.

4) Men vergelijke het overzicht in het vorige Physicanummer.
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Voor een geheel atoom stellen de vectoren R van alle electronen
zich samen tot een resultante R, terwijl de vectoren K een resul-

tante vormen. De totale resultante van alle R en K, dus van

R en K, wordt J genoemd. Het is duidelijk, dat bij gegeven
waarden van de R en K van alle electronen, de resultanten R,
K, J nog verschillende waarden aannemen kunnen ‘).

Ineen zwak magnetisch veld voert ƒ een Larmorprecessie uit

om de veldrichting. De energieverandering tengevolge van het

veld is dan volgens Landé 2):

AE=m. g.
C k

H.
4 71 JU C

hierin is m de projectie van ƒ op het veld H. (e en fx lading en

massa van het electron, h constante van Planck, c lichtsnelheid).
De splitsingsfactor g wordt in dit geval eenvoudig berekend met

de formule van Landé:

-

! +
R2 -K>+p-i

2 (/2 t)

Ineen sterk magnetisch veld, d.w.z. zoo sterk, dat de koppeling
tusschen R en K verbroken wordt, verliest / zijn beteekenis,
doordat R en K elk onafhankelijk van elkaar een Larmorprecessie
uitvoeren met de projecties m# en m.K op de veldrichting. De

energieverandering is dan

A E = (2 rri£> + ttlk) ♦
-Fi.

Ti 71 JU C

Men heeft dan het Paschen-Backeffect.

§ 2. Bij den opbouw vaneen atoom uit electronen kunnen zich
echter nog andere gevallen voordoen, waarvan we eenige in het

volgende iets nader zullen beschouwen.

We denken ons een ion, dat bepaalde resultanten R x en K
x

draagt en voegen een electron hieraan toe met de quanta-getallen
R2 >

A
2 .

Het geheel beschouwen we ineen uitwendig magnetisch
veld 3).

1) Voor de beperkingen zie men de onder 2) en 3) geciteerde artikelen.
2) E. Back u. A. Lande, Zeemaneffekt, u. Multiplettstruktur,
3 ) Indien R\ en K\ zoodanige waarden hebben, dat er meer dan één resultante J\ kan zijn. krijgt

men een zgn. spectrum van hoogeren trap. Dit is het geval als zoowel R\ als K\ ongelijk aan

1/2 is (inde normeering van Landé) d.w.z. dat de toestand van het ion niet tot een enkelvoudig
termsysteem mag behooren en geen s-toestand mag zijn, R2 is aitijd gelijk aan 1.
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We onderscheiden de vier gevallen a, b, c en d :

a) Het uitwendig veld is sterk, zoowel voor het ion als voor

het toegevoegde electron. De grootte der wisselwerking tusschen

beide is dan onverschillig. De vectoren R t ,K it
R

2 ,
K

2
stellen

zich dan onafhankelijk van elkaar in ten opzichte van het veld,

met de projecties mRt , m R\ ,
mR2 , mx2 ■De energieverandering

bedraagt:

AE= (2 m/?, + mK\ '+ 2 mR2 + m K2 ) . H.
* 4 n fi c

Dit is het geval van het volledige Pas c h e n-B a ck-effect, dat

reeds in vroegere publicaties van Landé ') en Pauli 2 ) behandeld

is. Terugrekenend voor een zwak veld met de methode van

Pauli, kan men alleen de sommen der g-waarden vinden voor

de toestanden, die in het zwakke veld dezelfde ƒ hebben.

b) Het uitwendig veld is zwak. De wisselwerking tusschen ion

en electron is groot. In dit geval vormen R t en R
2 een resultante

R en onafhankelijk hiervan K, en K2 een resultante K, De totale

De totale resultante ƒ richt zich in het magnetisch veld. Men heeft

dan het in § 1 beschreven geval.
c) Het uitwendig veld is zwak, zoowel voor het ion als voor

het electron, terwijl de wisselwerking tusschen beide laatste klein

is. Dit geval is nieuw. De koppeling tusschen i?, en K{ evenals

die tusschen R
2 en K

2 zal blijven bestaan. De totale resultante J
moet men zich dus nu opgebouwd denken uit de resultanten /,
van het ion en/2 van het electron. De waarden van den splitsingsfactor
g kan men in dit geval uit het vector model op dezelfde wijze
berekenen als dit door Landé gedaan is. In plaats van R komt

bij ons ƒ, met de splitsingsfactor g,, in plaats van K komt /2 met

g2 .
Als uitkomst krijgt men:

-

=

F-i + JS-zll
a + P^A±Jl_-ll

a

2(J2 -i)
9 ' 2 (P~i)

92

Hierin zijn dus en g2 de splitsingsfactoren van ion en electron,
welke men met de formule van Landé kan berekenen, aldus

„
.X. /■ 2 -l + 2 -^,2 , J2

2 -i + R
2
*-K

2
>

2 (/, 2 -i) 2 (/2
2 - .!)

1) A. Lan dé, Ann. d. Phys. 76, 273, 1925.
2) W. Pauli jr, ZS. f. Phys, 16, 16>5, 1923.

421



S. GOUDSMIT

d) Het nu volgende geval is bijna gelijk aan het vorige. De

wisselwerking tusschen ion en electron is weer klein. Het uit-

wendig veld is zwak voor het ion maar nu sterk voor het electron.

Voor dit geval is de berekeningswijze der g-waarden door Pauli ')
aangegeven. Terugrekenend voor een zwak uitwendig veld, op
dein vroegere publicaties van Pauli ontwikkeld wijze, vindt men

echter niet altijd de afzonderlijke g-waarden, maar g-sommen,

waarvan men niet weet hoe ze over de toestanden te verdeelen

zijn. In dit speciale geval vindt men steeds de sommen der g-waarden
van de toestanden die / en J\ gelijk hebben, maar / 2 verschillend.

§3. Door Hund 2) zijnde gevallen b en d reeds vergeleken
met de waarnemingen 3 ) in het Neonspectrum. Ook is door hem

nagegaan hoe de door Paschen 4 ) gevonden termen toegevoegd
moeten worden aan die, welke uit schema b volgen, en eveneens

tot welken toestand van het Neonion ze behooren. De tabel geeft
deze vergelijking van Hund aangevuld met de uit schema c

berekende resultaten. 5)

Symbolen Schema c
_ g-waarden

Paschen Schema bh h b \ C d waarg.

Q
3D 1 1 IJ_ O O O O

*3 o 1 1 *2 o ö ö O

s4
3P, 1 1 1 1,50 1,33 1,33 1,46

s2 'P, 2 1 11 1,00 1,17 1,17 1,03

s5
3P

2 2 1 21 1,50 1,50 1,50 1,50

n
3D 1 i j_ o o o o

P 3 "o 1 1 2 ö o O O

p 2
3P, 1 211 1,50 1,50 ) 1,34

Pi
3D, 1 1 11 0,50 0,67 j

2 - 17
0,67

p 6
3D

2 1 2 21 1,17 1,17 1,17 1,23
n hS 7 ? ± ° ° o o
P' °o z z 2 ö ö o o

p5 'P 1 2 211 1,00 1,33 ) 1,00

pio "-S, 2 1 11 2,00 1,50 1
2

’
83

1,98

p4
3P

2 2 2 21 1,50 1,33 j 1,30

Ps '£>2 2 1 21 1,00 1,17 1
2 ’ 50

1,14

p9
3D

3
2 2 31 1,33 1,33 1,33 1,33

1

1) Gepubliceerd ineen artikel van F. Hund, ZS. f. Phys. 34, 296, 1925.

2) F. Hund, ZS, f. Phys. 34, 296, 1925.

3) E. Back, Ann. d. Phys. 76, 317, 1925.

4) F. Pasc h en, Ann. d. Phys. 63, 201. 1920.

5) Telkens daar, waar schema d een g-som geeft is de toevoeging der uit c berekende g-waarden
onbepaald. Ze zijn inde tabel zoo geplaatst, dat ze het dichtst bij de waarnemingen en bij b
aansluiten,
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De tabel leert ons, dat geen van de grensgevallen b, c, d,

voor het Neonspectrum geldt. Sommige g- waarden sluiten beter

aan bij b, andere weer bij c en d. Men ziet, dat het van belang
is om ook de g-waarden voor de hoogere serietermen van Neon

te kennen, daar deze zich waarschijnlijk beter bij eender schema’s

zullen aansluiten ')
Het is verder bekend, dat de intervalregel van Landé 2 ),

zooals deze uit schema b volgt, niet voor het Neonspectrum

geldig is. Uit schema c volgt een andere interval regel:
De termverschillen der termen, die /, en J2

hetzelfde hebben,

verhouden zich als de verschillen van /2
voor die termen.

Ook deze intervalregel blijkt echter bij Neon niet uitte komen.

Naschrift bij de correctie. De quantavectoren R t ,
K x ,R2 en K-,

ineen atoom kunnen zich nog op andere dan de hier besproken

wijzen tot gedeeltelijke resultanten vereenigen en de totale resul-

tante ) vormen. Het is intusschen gebleken, dat ook die andere

samenstellingen merkwaardige resultaten opleveren. Onder andere is

het gelukt een eenvoudige interpretatie te geven van de zoo vreemde

„Verzweigungssatz” van Landé en Heisenberg. Hierover zal

een publicatie, tezamen met G. E. Uhlenbeck, in Zeitschrift

für Physik verschijnen.
INSTITUUT VOOR THEORETISCHE

Lelden’ NATUURKUNDE

1) Neemt men, b.v. voor de p-termen, de g-sommen van alle termen, die een zelfde /hebben, dan geven
alle berekeningswijzen (waarbij ook die van Lande en Hund, welke hier niet behandeld zijn)
dezelfde sommen, en wel in overeenstemming met de waarnemingen. Voor den overgang van a

naar b is dit vroeger reeds door Pau 1 i aangetoond, voor de andere is het echter nog niet

afgeleid.
2) E, Ba c k u. A. Lan d é l.c.

OVER EEN STELLING VAN LORENTZ EN HAAR

UITBREIDING VOOR MEERDIMENSIONALE
RUIMTEN

door G. E. UHLENBECK.

Ineen verhandeling van Boekwinkel ') wordt zonder bewijs
gebruik gemaakt van de volgende stelling, die Prof. Lorentz

langen tijd geleden eens op een college afleidde:

Zij <p(x y z) een functie, die overal voldoende regulair is en in

het oneindig voldoende sterk tot nul nadert, dan geldt de identiteit:

4>(xy z) = -~ l J J oda. (1)

bol om P V

1) H. B. A. Boekwinkel, Versl. Kon. Akad. v. Wet. XIV 2, p, 636, 1906.
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Hierin is neen richting inden

ruimtehoek dm, V een vlak door

het punt P(x y z) J_ op n aan-

gebracht, d o een oppervlakte-
element van dit vlak (zie fig. 1).

Op raad van Prof. Ehren-

fest heb ik naar een eenvoudig
bewijs van deze stelling en naar

de uitbreiding voor meerdimen-

sionale ruimten gezocht.

§ 1. De juistheid van de stelling
kan meneenigszins aanschouwelijk
als volgt inzien:

Allereerst is duidelijk, dat we zonder minder algemeen te zijn

het punt P(x y z) inden oorsprong kunnen nemen. In elk vlak

voeren we nu poolcoördinaten R en 'F in, en integreeren in (1)
het laatst naar R. De stelling wordt dan dus nu:

©O 2 n

—&n2 & (O, O, O,) = I RdR Ijd co I d 'F. (2)
O "bol °

A. Beschouw eerst het speciale geval, dat de gegeven functie

<F(xyz) slechts afhangt van den afstand R tot den oorsprong.

Beschouw nu twee bollen met stralen Ren R + A R (zie fig. 2).

Zij één van de vlakken, die men door M heeft aan te brengen,
het vlak door MA loodrecht op het vlak van teekening. Voor

de integraal in A hebben we dan te

nemen het 2* differentiaal quotiënt der

functie inde richting der normaal van

het vlak, d.i. dus hier inde richting
der raaklijn CAB aan den bol. Men

kan nu gemakkelijk inzien, dat dit

gelijk is aan het eerste differentiaal-

quotient der functie naar R, gedeeld
door R. Vervang hiertoe het 2 de diffe-

rentiaalquotient, dooreen 2 de differen-

tiequotient, dan wordt dus de inte-

, 0(Q -2 0(A) + <P(B) .

QTclcll ♦

Fig. 1.

Fig. 2.
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AC =AB = h is. Daar nu alles slechts van R afhangt, kunnen we

in plaats van de functiewaarden in C en B, ook die in D nemen.

Verder ziet men uit fig. 2: k 2 =AR(2 R + A R), zoodat het

,
2&{D) 2&(A) . ,

2de differentiequotient wordt:
~/^R( 2 R +/\R)

Ên m£n Zl£t °US

dat inde limiet de integraal werkelijk wordt. Daar dit slechts

van R afhangt, ziet men dat men voor de integraal in (2)

schrijven kan:

OQ 2 7i OO

\Rd R • ƒ/' jd'F=Bn>ƒ~|d=- 8 ** <P(0). q.e.d.

0 bol 00

B. In het algemeene geval, dat de gegeven functie niet slechts

van R afhankelijk is, is de waarde van het tweede differentie-

quotient niet meer onafhankelijk van A en van de richting in het

raakvlak in A . Schrijven we echter (2) inden vorm:

oo

<P( 0,0, 0) =—/R d R. lim —— Ij dco.
o

A^o 4^,

J_ /■j>(C)-2
d xp

2 7i) h 2

o

dan zien we, dat wede integratie als volgt interpreteeren kunnen:

Laat het drietal punten A, B
,
C eerst evenwijdig met zichzelf

loopen langs den cirkel in het vlak door MA loodrecht op het

vlak van teekening. Neem de gemiddelde waarde van de diffe-

rentiequotienten, die al deze standen leveren. Laat nu de normaal

van het beschouwde vlak alle mogelijke standen inde ruimte

aannemen. Bepaal het gemiddelde van al de middelwaarden, die

elke stand op zichzelf geeft. Integreer dit gemiddelde tenslotte over

alle waarden van R.

Uit deze formuleering van het integratieproces kan men gemakkelijk
inzien, dat men de volgorde der operaties verwisselen mag, d.w.z.

eersf de gemiddelde waarde der functie over den bol nemen,

waardoor men een functie krijgt die weer slechts van R afhangt,
en dan pas het tweede differentiequotient vormen. Hiermee is het

algemeene geval B tot het bijzondere A teruggebracht.
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§ 2. Het bewijs der stelling voor het geval dat o(xy z) slechts

We krijgen dus weer:

van den afstand tot den oorsprong

afhangt —• en zooals we zagen

is het algemeene geval steeds hier-

toe te herleiden kan men ook

als volgt geven:

Weer voeren we in elk vlak V

poolcoördinaten R en Win, en inte-

greeren het laatst naar R. Daar nu:

0 (xy z) = 0 (r) =o(j R2 + g
2 )

d2 <P /d2 0\
‘sdus: s^=la?je =o

=

„2 D2
« + <p'

L R 2 +q2 ' (R2 + Q
2 )ée=o

_

l

~~RdR'

Ij d0) in* Jl <Pdo =

bol
CO 2 n CO

=ƒ R fj dco. I dW=&ji2 l ~dR =-8 n
2 <P(O)

0 bol 0 Ó

Op deze wijze kan men nu ook nagaan, hoe de stelling verandert

voor meerdimensionale ruimten. Opvallend is hierbij het verschil

tusschen de ruimten van even en van oneven aantal dimensies,
dat zooals bekend bij meer van zulke generalisaties optreedt x).
Men vindt:

a. Voor ruimten vaneen oneven aantal dimensies is de stelling
direct uitte breiden. Men heeft:

(P {xy, x2 ... x2p+ ,) 1 j...JdoJ2p J ..j <pdo (3)

b. Voor ruimten vaneen even aantal dimensies is de stelling
niet direct uitte breiden. Men heeft daarentegen:

1.. • j d(0 2q- 1
g n

l J ..] odo =O
. (4)

§ 3. Zeer eenvoudig, hoewel niet zoo doorzichtig, kan men het

bewijs van de stelling ook geven met behulp van de Fourier-

"identiteit, en ook hiermee kan men direct de generalisatie maken.

I) Verg. P. Ehrenfest. Versl. Kon. Akad. v. Wet. XXVI 1. p. 105, 1917.

Fig. 3.
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Merkwaardig is hoe bij dezen gedachtegang het verschil optreedt
tusschen ruimten van euen en oneven aantal dimensies.

We hebben algemeen de identiteit ’):

& {xx .... x
n

)

+ 00 + co

= .fdr1....d l ....dv
nf.. .jdii ...di

n
e i^rk^-Sk)^(ii ...ü=

co OO

+ 00 +OO

=(fj]-] d -- ds'- ds-

— 00 00

n

.cos i’fc (xi h) •
& (fi • • • fj (5)

k=\

daar het imaginaire stuk wegvalt, vanwege het oneven zijn van

den sinusterm.

Voer nu inde r-ruimte poolcoördinaten in met als oorsprong

P (x, .. . x„):

V iv {
2 + v2

2
.. .

+ V„
2

; Vk —t’ Uk' dv
t .. , dv

n
—v

" x dcon^\dv

als dco
n — i een (n —1) dimensionale ruimtehoek is. In deze r-ruimte

brengt men nu door het punt d> (f,, f ... fj een (n —1) dimen-

sionaal vlak W_L op de richting van v
,

en men neemt nu inde

|-ruimte als coördinaten den afstand Nq van W tot den oorsprong,

en n —l rechthoekige coördinaten u x ... u
n i in W. Dan is:

d d£
n
=dNq d u x ...

du
n -i; 2 /uk h = Na .

De afstand van het vlak V door P (x, .. . x„) _L op de r-richting
tot den oorsprong noemen we Np

,
zoodat: 2 fik xk Np .

Door dit alles wordt (5):

<P (x, .. .
x

n ) = ƒ'• •,jd(O B _ 1 I ■ I du
x ...

du
n —i.

bol W

CNJ + CO

I v
n ~ l dr Id Nq cos v (Np Nq) <P (Nq u, ...u„ 1) .

o oo

Nu moeten wede scheiding maken tusschen n even en oneven,

a. Is n oneven, stel n=2p + 1, dan is:

1) Verg. b.v. Rieman n-W ebe r.
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OO + OO

I V
2 P dv jdNq COS V (Np— Nq) <t> ( Nq U, . u „_]) r=

0 OO

oo +oo

=(“ YN 2pldr i dNQ cosv ( NP Na) ®(NQ u l ...u n -i) =

P
o —oo

=(_i
d Np2p

volgens de Fourier-identiteit voor één variable. Invullen geeft direct

de uitkomst (3).
b. Is n even, stel n = 2q, dan kan men nog wel schrijven:

oo +oo

I v
2 ‘>~ 1 dv I dNq cos v (Np Nq) <P (N.p u, ... u n -\) =

0 -Oü

©o + ©o

=(— 1 ) q_l ldvj dNQSmv(Np—NQ)0(NQ u 1...l ...u n - l ).
o —©o

De laatste integraal is nu echter, zooals Dr. Droste op ons

verzoek zoo vriendelijk waste onderzoeken, niet zooals in het vorig
geval, in differentiaalquotienten van 0 naar Np uitte drukken.
Men heeft slechts:

. oo +oo

I dv I dNQ sin V (Np Nq) 0 (Nq u, .. . u„_i) =

0 -oo

+ 00

p f ... a
ß _,) Ar

-

P i JVp-N„
dN“

als P aangeeft de hoofdwaarde volgens Cauchy. Voor even

dimensies is de stelling dus slechts uitte breiden inden vorm :

<p (x, .. .xj
+ oo

_

(—l ) ,_l /' fr [ f, d 2 *-' f <p
"

{2n) 2<t J’-J dco2q -\l--J da
JNp2 ‘>-'j WZrNQdNQ- (5)

-OO

De directe generalisatie bestaat volgens (4) niet. Dit alles hangt
nauw samen met het feit, dat het principe van Huygens niet

meer geldt in ruimten van even aantal dimensies ').

Leiden INSTITUUT VOOR

theoretische natuurkunde.

1) Verg. P. Ehrenfest 1.c., ook voor de verdere literatuur.
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DE LEVENSDUUR DER METASTABIELE TOESTANDEN ENZ.

DE LEVENSDUUR DER METASTABIELE

TOESTANDEN VAN NEON EN KWIK ')
door H. B. DORGELO.

A. De levensduur der metastabiele 2 s 5
~ en 2s 3

-toestanden van

Neon.

In aansluiting vaneen onderzoek van K. W. Meissner 2)
betreffende absorptie door aangeslagen Neonatomen werd tegelijker-

tijd door S. Goudsmit 3 ) en door P. Jordan 4 ) voorspeld, dat

het grondniveau van Neon volgens de combinatieregels een enkel-

voudig p-njveau moest zijn met inwendig quantengetal = 0).
Door de onderzoekingen van G Hertz 5) en Th. Lyman en

F. A. Saunders 6) in het uiterste ultraviolet werd deze voor-

spelling volkomen bevestigd. Slechts die lijnen werden gevonden,
welke correspondeeren met overgangen van het emitteerende

electron van de s
2
- en s

4
-toestanden naar den grondtoestand. De

s 3
- en s 5

-toestanden moeten dan metastabiel* zijn, immers de over-

gangen vanuit deze toestanden naar het grondniveau zijn volgens
de selectieregels verboden (resp. sprongen der inwendige quanta-

getallen f -è- en h) •

Om de absorptie door aangeslagen Neon nader te onderzoeken

werden de genoemde absorptieproeven van Meissner herhaald

met eene opstelling, welke het mogelijk maakte deze absorptie
quantitatief te meten.

Met behulp van de reeds meermalen beschreven opstelling 7),
waarbij op geschikte wijze een inden lichtweg geplaatst ver-

zwakkertrapje op de spleet van den spectrograaf wordt afgebeeld.
werden achtereenvolgens op één plaat met denzelfden belichtingstijd
drie opnamen gemaakt van het licht eener positieve Neonzuil,

welke opnamen in fig. 1 zijn weergegeven.

De spectra I en 111 geven een reproductie van de opnamen van

een deel van het Neonspectrum eener Neonzuil weer, waarvan

het licht door de absorptiebuis gegaan is, terwijl de atomen in

deze absorptiebuis nog niet inden aangeslagen toestand waren

gebracht.

1) Voordracht voor de Nederlandsch Natuurk. Vereeniging 31 Oct. 1925,

2) K. W. Meissner, Ann. d. Phys. 76, 124, 1925. Paschen Festschrift.

3) S. Goudsmit, Physica 5,70, 1925. Z. f. Phys. 32, 111, 1925.

4) P. Jordan, Z. f. Phys. 31, 877, 1925.

4) G. Hertz. Die Naturwissenschaften 13, 489, 1925. Z f 32, 933, 1925. Phys.'s, 189, 1925.

6) Th. Lyman en F. A. Saunders, Phys. Rev. 25, 886, 1925.
7) H. B. Dorgelo. Z. f. Phys. 13, 206, 1223, Phys 3, 138, 1923.
* Het bestaan der metastabiele toestanden in Neon verklaart ook het optreden van zelfomkeering

der 255 2 p en 253 2 p-lijnen ineen Neonlaagspanningsboog, hetgeen met behulp van eene

L u mm e r-G e h r c k e plaat duidelijk te zien is.
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Spectrum II geeft de reproductie van de opnamen van het

spectrum der emissiebuis, opgenomen, terwijl de atomen inde

absorptiebuis zich wel inden aangeslagen toestand bevonden.

De spectra I en 111 werden opgenomen onder indentieke con-

dities, respectievelijk vóór en na spectrum 11, om te controleeren,

of de emissiebuis gedurende de drie opnamen wel eene constante

intensiteit had.

Reeds zonder de spectra te photometreeren, was duidelijk de

absorptie der225s
5

2 p en223s
3

2 p lijnen te zien. Op de boven-

staande reproductie zijnde s5 p-combinaties met kruisjes en de

s 3 p-combinaties met cirkeltjes aangeduid. Deze lijnen (vooral de

sterkere) zijn in spectrum II veel zwakker dan inde spectra I en 111

(vgl. b.v. de intensiteit der lijn l 6402 met die van / 6383, welke

er onmiddellijk naast staat). Het uitphotometreeren dezer platen
maakte quantitatieve metingen mogelijk, om de grootte der absorptie
voor de verschillende lijnen te meten.

Op het resultaat dezer metingen willen wij hier thans niet ingaan.

Op een merkwaardig feit willen wij hier echter nog de aandacht

vestigen, namelijk daarop, dat onze opnamen ook vaak zeer duidelijk
(bij grootere stroomsterkten inde absorptiebuis, absorptie van de

Fig. 1
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lijn 2 6506, welke een224s
4

2 p combinatie is, vertoonde (deze lijn
2s

4 —2 p8 (2 6506) werd in absorptie tot 60 °/o van haar oor-

spronkelijke sterkte verzwakt). Met de Lummer-Gehrcke plaat be-

keken, vertoont deze lijn inden laagspanningsboog bij grootere
stroomsterkten ook zeer duidelijk zelfomkeering. Op dit resultaat

komen wij bij de discussie der resultaten nog nader terug. De 2s
2

2 p

lijnen vertoonen nimmer eene noemenswaardige absorptie.
Deze absorptie door de atomen inde metastabiele s5~ en s3 ~

toestanden doet ons eene methode aan de hand om den leeftijd
van deze metastabiele toestanden te meten. In principe werd deze

methode reeds door Meissner aangegeven
1 ). Immers zoolang

men absorptie der s5 p- en s3 p-lijnen kan waarnemen, zoolang is

men zeker, dat er inde absorptiebuis nog atomen inden

s3
- en s5-toestand zijn, Bepaalt men hoelang eene absorptiebuis

met aangeslagen Neonatomen na het verbreken van de ontlading,
welke de Neonatomen inde aangeslagen toestanden gebracht
heeft, nog in staat is de s5 p- en s3 p-lijnen van eene andere

ontladingsbuis (welke wij steeds aanduidden als de emissiebuis) te

absorbeeren dan heeft men den levensduur dezer toestanden bepaald.
Deze levensduur wordt door ons voor Neon op twee wijzen

bepaald. De opstelling der eerste methode is inde fig. 2 weer-

Eene ijzeren schijf S van 50 cm. diameter, voorzien vaneen

isoleerenden ring van pertinax is bevestigd op de as M vaneen

motor. De schijf is geplaatst tusschen emissie- en absorptiebuis 2 )

1) K. W. Meissner Ann. d. Phys. 76, 124, 1925. De door Meissner bereikte resultataten voor

Neon zijn thans in het Physikalisch Zeitschrift 19, 686, 1925 gepubliceerd en komen met de onze

overeen,

2) Als emmissiebuis werd gebruikt een rechte buis met ijzerelectroden, binnendiameter 9,3 mm.. Neon-
druk 7 mm. De absorptiebuis was een cylindervormige buis met zijbuizen, waarin ijzerelectroden
waren aangebracht. Aan de uiteinden der cylindervormige buis waren planparalelle vensters in-

gesmolten. De Neondruk in deze buis was 8 mm. De buis werd luchtledig gepompt bij een temp.
van 300°, terwijl de ijzerelectroden in vacuum ontgast werden. Bijzondere voorzorgen werden
genomen het toegevoerde Neon zoo zuiver mogelijk te hebben (het Neon bevatte nog enkele
procenten He).

Fig. 2.
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en den spectroscoop en is voorzien van eene opening G; inden

pertinaxring is een koperblokje C aangebracht, dat met de as van

den motor geleidend is verbonden, welke geaard is. Het aanslaan

der atomen inde absorptiebuis geschiedt dus alleen gedurende
den tijd, dat de veer D over het koperen blokje C glijdt. De

figuur geeft juist dien stand weer. waarin het contact van het

koperblokje C en de veer D verbroken wordt. Voordat het licht

der emissiebuis echter door de opening G kan gaan, moet de

schijf eerst echter nog overeen afstand a draaien, totdat de opening

G in P komt. ') Het was mogelijk den afstand a zoo te kiezen,

dat bij bepaalde omloopsnelheid der schijf het licht der emissiebuis

nog door de zich nog in aangeslagen toestand bevindende atomen

werd geabsorbeerd, terwijl bij kleinere omloopsnelheid geen spoor

van absorptie meer te zien was. Voor de lijn l 6402 (een s5 p-com-

binatie) kon visueel beoordeeld worden bij welke omloopsnelheid
de absorptie verdween. Voor de lijnen, welke minder absorptie
vertoonden, werd de photograpisch-photometrische methode toe-

gepast, door opnamen te maken, zooals in fig. 1 zijn weergegeven

bij verschillende omloopsnelheden van den motor. Natuurlijk vraagt

dit veel tijd, maar geeft nauwkeuriger resultaten (ook voor de

lijn l 6402).
Is dus die omloopsnelheid bepaald, waarbij juist geen absorptie

meer optreedt, dan kan men uit het toerental van den motor en

de verhouding van den afstand a tot den omtrek van den cirkel

door G beschreven (160 cm.) den levensduur berekenen.

De volgende tabel geeft enkele van onze waarnemingen betreffende

den ss~toestand weer.

TABEI I.

Omloopsnelheid van de Leeftijd van den
Afstand a schijf, waarbij juist geen

abs. meer te zien was

9,2 cm. 820 per min. V237 sec.

20
„

1950
„ „ Vzeo

5
„

450
„ „ V240 »

8
„

750
„ „ 72 40 ..

dan die van den s5-toestand, namelijk V2OOO sec-

Wij zien dus,

dat volgens deze

meting de levens-

duur van den

s 5
-toestand van

Neon ongeveer

7240 sec. is.

Verder bleek,

dat de levensduur

van den s3-toe-

stand korter was,

1) Het rechterdeel der figuur geeft de gebruikelijke opstelling voor quantatieve intensiteitsmetingen weer.
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In aansluiting aan wat wij reeds aangaande de lijn224s 4
—2 p8

(2 6506) mededeelden, kunnen wij opmerken, dat bij zeer groote

omwentelingssnelheden deze lijn 1 6506 absorptie ging vertoonen,

waaruit bleek, dat de levensduur van den s4
-toestand zeer zeker

veel grooter is dan de voor niet metastabiele toestanden aangenomen

leeftijden van ongeveer 10~7
sec. Wij komen hierop bij de discussie

der resultaten terug.

Het voor den levensduur van den s5
-toestand van Neon ver-

kregen resultaat werd nog gecontroleerd met behulp eener andere

methode, welke in principe reeds door Meissner werd aangegeven.

Hoewel deze methode minder nauwkeurige resultaten moet geven

als de reeds beschrevene, is zij als controleproef het vermelden

waard. Zij leverde dezelfde resultaten. l )
Het schema der gebruikte opstelling vindt men in hg. 3.

Met behulp van twee gelijkrichters G werd de eene halve

periode van eenen getransformeerden wisselstroom door de emissie-

buis E , de andere halve periode door de absorptiebuis A gezonden.
Met nadruk willen wij er hierop wijzen, dat de gevonden

levensduur voor de metastabiele toestanden van Neon alleen geldig
zijn bij de door ons opgegeven Neondruk inde absorptiebuis en

bij een temperatuur van 18° C.

Temperatuurafhankelijkheid van de levensduur van den metas-

tabielen ss
~toestand van Neon.

Wij hebben onderzocht, hoe de levensduur van den meta-

stabielen s5
-toestand van Neon afhing van de temperatuur

1) Deze methode is uitvoeriger beschreven inde verslagen der Kon. Ak. van Wetenschappen,
Amsterdam, Sept. 1925.

Fig. 3.
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van de absorptiebuis. De absorptiebuis met Neon werd daartoe

ineen electrisch verhitte oven gebracht en met behulp van de

methode met de draaiende schijf werd bij verschillende temperaturen

de levensduur van den metastabielen s5-toestand gemeten.
Zooals wij uit de volgende tabel kunnen zien neemt de levens-

duur van dezen metastabielen toestand bij stijgende temperatuur

zeer sterk af.

TABEL 2.

Temp. van de Levensduur van den
abs. buis

.

(Celsius) s5-toestand

18° 3,16 X 10_3
sec.

80° 1,43 X 10~3
„

130° 0,76X1(T3
„

174° 0,64 X 10“3
„

135° 0,85 X 10“3
„

100° 1,03 X 10“3
„

89° 1,32 X 10^3
„

39° 2.00 XI O”3
,,

30° 2,3 X 10-3
„

22° 2,96 X 10-3
„

19° 3.16 XlO“3
„

41° 2,07 X 10-3
„

58° 1,61 X 10”3

„

85° 1,24 X 10~3
„

117° 0,88 X 10~3
„

De eerste tien opgegeven waar-

nemingsresultaten werden eerst

bepaald, de laatste vijf den daar-

opvolgenden dag. Duidelijk zien

wij uit deze tabel, hoe nadat de

temperatuur van de buis tot 174 ° C

was opgevoerd geweest, bij lagere
temperaturen weer dezelfde leef-

tijden gemeten werden als eerst.

Dit laatste beteekent dus, dat de

afname van den leeftijd bij stijgende
temperatuur niet toegeschreven
kan worden aan het vrijkomen
van gassen bij hooge temperatuur.
Daar de absorptiebuis te voren

ineen oven op 400° C vacuum

was gepompt en de electroden

door gloeiing ontgast waren, was

dit ook niet te verwachten.

Levensduur van den s~s
~toestand

van Neon bij lage temperatuur.
Zooals we uit het voorgaande

zien, neemt de levensduur zeer sterk toe, wanneer de temperatuur

lager wordt. Interessant was het daarom ook nog eene meting bij

lage temperatuur te doen. Met behulp vaneen geschikte absorptie-
buis, l ) welke in vloeibare stikstof gedompeld kon worden, kon

de levensduur van den s5
-toestand bepaald worden bij een temperatuur

van 196° C. Bij gebruik van deze buis, welke bij kamertempe-
ratuur hetzelfde resultaat leverde als vroeger, vonden we bij een

temperatuur van ■— l96° C een leeftijd van ongeveer ’/io seconde.

Op de conclusie, welke we uit dit snelle toenemen van den

1) Een zoodanige buis was voor een ander doel door Prof. G. Hertz aangegeven, teneinde zeer

smalle absorptielijnen te verkrijgen.
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levensduur bij lage temperaturen meenen te mogen trekken, hopen
we inde discussie der resultaten kort in te gaan.

B. De levensduur der metastabiele 2 pen 2 p3
~toestanden

van Hg.
De voor Neon gebruikte methoden zijn nu ook zonder meer

geschikt voor het meten der leeftijden van de metastabiele toe-

tanden van kwik. Uit het bekende schema der energieniveau's
van Hg, waarvan het voor ons belangrijke deel in fig. 4isweergegeven,

zien wij onmiddellijk, dat de 2 p t
~

en 2 p 3
-toestanden van Hg (notatie

van Paschen) metastabiele toe-

standen moeten zijn (immers alleen

de overgang vanuit den toestand

2p2
naar het grondniveau 1 S treedt

op). Te verwachten is dus, dat

wanneer licht van eene Hg-emissie-
buis door eene absorptiebuis met

aangeslagen Hg-atomen gezonden
wordt, de lijnen 2p {

—2s en

2p3
—2 s geabsorbeerd zullen

worden. Deze verwachting werd

bevestigd gevonden. Visueel was

zoowel de absorptie der lijn

2p,—2 s (2 5461) als die der lijn223p 3
—2s (2 4046) zeer duidelijk

te zien, wanneer bij kamertemperatuur van het Hg een stroom

van ongeveer 1 m.A. door de Hg absorptiebuis gezonden werd.

De lijn 2 p 2
—2 s (2 4358) vertoonde dan niet de minste absorptie.

Bij hoogere temperaturen van het kwik inde absorptiebuis treden

geheel andere verschijnselen op, waarop wij straks nader zullen

ingaan.
Geheel op analoge wijze als bij Neon, werd nu visueel met

behulp van de methode met de draaiende schijf de leeftijd dezer

metastabiele 2 p,- en 2 p 3-toestanden van Hg bepaald.
Reeds dadelijk bleek, dat de leeftijd dezer metastabiele toestanden

van Hg in sterke mate afhankelijk was van de aanwezigheid van

onzuiverheden inde buis. Ten duidelijkste bleek dit uit het volgende.
Ten einde reeds bij kamertemperatuur bij 2000 V doorslag in

de vaneen druppel kwik voorziene absorptiebuis te krijgen, werd

tevens Neon inde buis gedaan van ongeveer 4 mM. druk.

Fig. 4.
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Daar de aanslagspanningen van kwik veel lager zijn dan in

Neon worden inde absorptiebuis vrijwel uitsluitend de kwikatomen

aangeslagen. Na vervaardiging van één der door ons gebruikte buizen

bleek deze geen waarneembare absorptie door de metastabiele

2 p,- en 2 p3
-toestanden te veroorzaken. Daar wij vermoedden,

dat dit te wijten was aan geringe verontreinigingen (o a. van

waterstof) van het toegevoegde Neon, hebben wij eene circulatie-

inrichting aan onze absorptiebuis gemaakt, waardoor het Neon in

de absorptiebuis door middel vaneen kwikdampstraalpomp over

uitgegloeide kokosnootkool en sterk verhitte CuO gevoerd werd.

Reeds na korten tijd begonnen de lijnen 2p,—2 s (2 5461) en

2 p3 2 s (2 4046) absorptie te vertoonen. Na een uur circuleeren

was de buis reeds zoo zuiver geworden, dat de metastabiele

2 pi-toestanden reeds een met den draaienden schijf te meten

leeftijd van ongeveer ’/isoo sec. hadden. Na een uur langer circu-

leeren was de leeftijd reeds VlOOO sec.

De langste levensduur van den 2 p {
~toestand, welke wij bij

kamertemperatuur hebben gemeten was ’/ 20 0
seconde.

Analoog aan het resultaat bij Neon kon ook hier geconstateerd
worden, dat de levensduur van den toestand met kleinere energie
(den 2 p3-toestand) langer was dan die van den toestand met

grootere energie (den 2 p x ~toestand). Bij de omwentelingssnelheid
der schijf, waarbij de absorptie der 2 p x —25(25461) lijn juist
verdween, was nog zeer duidelijk absorptie der lijn223p3

—2 s(2 4046)
te zien.

Reeds uit het voorgaande was duidelijk de sterke invloed van

verontreinigingen te zien. Wij zijn van planden invloed van toe-

voeging van verschillende gassen nader na te gaan. Aangaande
den invloed van waterstof kunnen wij reeds definitieve resultaten

mededeelen.

Aan het Neon van één der gebruikte buizen, welke zoover

gezuiverd was, dat wij met de draaiende schijf een leeftijd van V2OO
sec. voor den 2 pj-toestand van Hg konden meten, werd met behulp
vaneen reeds te voren aan de buis aangebracht Paladiumbuisje
een zeer kleine hoeveelheid waterstof toegevoegd. Niet alleen was

de leeftijd der metastabiele 2 p x ~ en 2 p 3
-toestanden door de aan-

wezigheid van deze geringe sporen waterstof niet meer met de

draaiende schijf meetbaar, maar ook bij stilstaande schijf was niet de

minste absorptie meer te zien.

Blijkbaar wordt de energie der metastabiele 2pr en 2 p 3-toe-
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standen van Hg door stooten van de tweede soort ') 2 ) aan het

waterstof overgegeven, waarbij gelet op de onderzoekingen van

Franck en Cario 3) waterstofmoleculen gedissocieerd zullen

worden.

De door ons waargenomen levensduur der metastabiele 2 pr toe~

standen van Hg, wijken aanmerkelijk af van de resultaten van

M. Marshall 4 ). Het onderzoek van C. Eckardt 5 ) toont aan,

dat de door Kannenstine 6 ) en Marshall gebruikte methoden

ter bepaling van den leeftijd van metastabiele atoomtoestanden

geen betrouwbare resultaten leverden, aangaande leeftijden der

metastabiele atoomtoestanden en dat de resteerende geleiding na

het verbreken van den stoom van den boog veroorzaakt wordt

door overgebleven ionen. Ook het door Marshall vermeldde

feit, dat toevoeging van waterstof niet het minste effect had op

het resultaat zijner metingen is in volkomen tegenspraak met onze

resultaten en wijst ook daarop, dat Marshall ionenleeftijden
in plaats van leeftijden van metastabiele atoomtoestanden gemeten
heeft

C. Absorptie door den 2 p2
~toestand van Hg.

In het voorgaande vermeldden wij, hoe onder de daar opgegeven

condities duidelijk absorptie der lijnen X 5461 (2 p, 2 s) en X 4046

(2 p 3
—2 s) waarneembaar was, terwijl de lijn X 4358 (2 p 2

—2 s)
niet de minste absorptie vertoonde. Geheel andere verschijnselen
treden op, wanneer de temperatuur der absorptiebuis, waarin de

kwikdruppel zich bevindt, wordt opgevoerd tot 200° C, door

middel vaneen er om heen geplaatste electrisch te verwarmen

oven. Bij stijgende temperatuur wordt langzamerhand de absorptie
der lijnen X 5461 en X 4046 minder, terwijl dan juist de lijn X 4358

sterke absorptie gaat vertoonen. Bij ongeveer 200° is de absorptie
der lijn 2 p 2

2 s (X 4358) veel sterker dan van de lijnen 2 p 2
2 s

(X 5461) en 2 p 3
2 s (X 4046).

Een analoog verschijnsel treedt op inden laagspanningsboog
van kwik, waarop Prof. G. Hertz mij opmerkzaam maakte. Bij

grootere stroomsterkten is de zelfomkeering der lijn 2p2
2 s(2 4358)

vaak sterker dan die der beide lijnen 2p, 2 s(2 5461 en

2 p3
2 .s (/. 4046).

1) Klein en Rosseland Z. f. Phys. 4, 46, 1921.
2) J. Franck Z. f. Phys. 9, 259, 1922.

3) J. Fran c k en G. Car i o Z, f. Phys, 11, 161, 1922.

4) M. Marshall Astr, Journ, 60, 243, 1924.

5) C. Eckardt Science 61, 517, 1925. Phys. Rev. 26, 454, 1925.

6) F. M. Kannenstine Astr. Jour. 55, 345, 1922; 59, 133, 1924.
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Ook in dit geval hebben wij getracht om te bepalen, hoe lang
na het verbreken van den stroom inde absorptiebuis deze absorptie
van de lijn 2p2 2 s (A 4358) nog waarneembaar was.

Met opzet spreken wij hier niet van den leeftijd van den

2 p2
-toestand, daar het optreden van deze absorptie door de

2 p 2
-toestanden van kwik niet alleen door den leeftijd van deze

toestanden bepaald wordt, doch ook gedeeltelijk door het naleveren

van deze 2 p2-toestanden vanuit den 2 p,-toestand en ook misschien

gedeeltelijk door diffusie der straling vaneen golflengte 1 2537 A
.

De tijden waarvan hier sprake is, bleken te kort te zijn, om met

behulp van de draaiende schijf gemeten te kunnen worden. Analoge
proeven als bij Neon met den 500 perioden generator gaven ook

geen resultaat.

Om toch een idee van de orde van grootte van deze tijden te

krijgen hebben wij gebruik gemaakt vaneen trillingsketen, waarin

een hoogfrequente wisselstroom werd opgewekt.
Het schema der gebruikte opstelling 7 ) wordt in fig. 5 weer-

gegeven.

C
t condensatorbatterij van ongeveer 5000 c.M

C 24 condensatoren van 5000 c.M.

C
3

roostercondensator.

smoorspoel.
L

2
zelfinductie van ongeveer 7.107 c.M.

Met behulp vaneen Philips zendtriode Z 4 (2000 a 3000 Volt,

240 Watt) werden in deze trillingskring, bestaande uit eene zelf-

inductie L
2 en eene capaciteit C2 hoogfrequentie trillingen opgewekt

Op analoge wijze als inde opstelling weergegeven in fig. 3. worden

1) Het is mij een genoegen hier den Heer P. R. Dijkste r h u is, van wiens rijke ervaring op het gebied
der hoogfrequente wisselstroomen ik dankbaar gebruik heb mogen maken, mijne erkentelijkheid
voor zijn hulp te betuigen.

Fig. 5.

438



DE LEVENSDUUR DER METASTABIELE TOESTANDEN ENZ.

met behulp van twee gelijkrichters de ééne halve periode door de ab-

sorptiebuis gezonden en de andere halve periode door de emissiebuis.

Bij een temperatuur van 90° der absorptiebuis en een stroom

van 20 m.A. in deze Jpuis was het door verandering der zelf-

inductie L
2

of van de capaciteit C
2 mogelijk een zoodanige frequentie

te krijgen, dat de absorptie van de lijn l 4358, welke bij hoogere

frequentie te zien was, juist verdween. Langs accoustischen weg

werd de grootte van de frequentie bepaald. Deze bleek ongeveer

6250 te zijn.

Onder de opgegeven omstandigheden blijken dus na een tijd
van

1 /12300 =8 X 10~5
sec. nog voldoende atomen inden 2 p2-toe-

stand te zijn, om waarneembare absorptie te veroorzaken.

Nader hopen wij nog de druk- en temperatuurafhankelijkheid
van deze tijden na te gaan.

Discussie der resultaten.

Daar spontane overgangen vanuit de metastabiele toestanden

naar den grondtoestand niet kunnen plaats vinden, doet zich de

vraag voor, waardoor de leeftijd van de metastabiele toestanden

bepaald wordt. Deze metastabiele toestanden kunnen verdwijnen

öf door diffusie naar den wand óf door botsingen met andere

atomen inde buis. Waar wij met drukken van ongeveer 4 mm.

Neon werkten, kan de diffusie naar den wand geen overwegende

rol spelen.
Naar aanleiding van de groote temperatuurafhankelijkheid van

den levensduur van den s5
-toestand van Neon merkten Prof. Joffé

uit Leningrad en Prof. Franck uit Göttingen ineen mondelinge

discussie op, dat het verschil in energie van den s3
- en s4

-toestand

van dezelfde grootteorde is als de bewegingsenergie der moleculen

bij kamertemperatuur, dat dus de atomen vanuit den s5
-toestand

door botsingen met andere Ne-atomen inden s4
-toestand over-

gebracht kunnen worden en vandaar door spontane overgangen

weer naar den grondtoestand.
Nu bedraagt het energieverschil van den s 5

- en den s4
-toestand

ongeveer 0,05 Volt, terwijl de gemiddelde energie der atomen bij

kamertemperatuur van de orde van 0,03 Volt is. Daar de atomen

Maxwellsche snelheidsverdeeling hebben zullen echter meerdere

atomen eene energie grooter dan 0,05 Volt hebben, zoodat ze

door botsingen atomen vanuit den s5 ~ inden s4 -toestand kunnen

brengen. Daar het aantal atomen met een bewegingsenergie grooter
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dan 0,05 Volt vrij sterk met de temperatuur toeneemt, zullen dus

de s5-toestanden bij hoogere temperaturen ook veel sneller ver-

dwijnen.
Voor deze opvatting pleit ook zeer sterk het gevonden resultaat

bij lage temperatuur ( 196° C). Voor den s5-toestand van Neon

werd een leeftijd van
1/ 10 sec. gevonden. Bij deze lage temperatuur

zullen slechts zeer weinig atomen voldoende bewegingsenergie
hebben om een metastabiel atoom vanuit den s5

- inden s4-toestand

te brengen. In dit geval zal de diffussie naar den wand de hoofdzaak

van het verdwijnen der metastabiele s5
-toestanden zijn.

Het verdwijnen van de metastabiele s3
-toestanden zal hoofdzakelijk

veroorzaakt worden door stooten van de tweede soort. De atomen

zullen met gering energieverlies (overgedragen als translatieenergie)
vanuit den s3-toestand overgegaan inden s4

-toestand en vandaar

naar den grondtoestand. (Analoge beschouwingen kan men natuurlijk
voor kwik houden).

Thans willen wij hier nog wijzen op het reeds vermelde gedrag
van de 2 s4 2 p lijnen bij absorptie door aangeslagen Neonatomen.

Wij hebben vermeld, hoe deze224s
4

2 p-lijnen bij grootere
stroomsterkten inde absorptiebuis aanzienlijk geabsorbeerd werden.

Analoge verschijnselen traden op bij de 2 p2 2 s-lijn van Hg.
Het optreden der absorptie dezer224s

4
2 p-lijnen van Neon zal

gedeeltelijk veroorzaakt worden, doordat de s4-toestanden van

Neon nageleverd worden zoowel vanuit den s5
- als uit den

s3
~toestand door de genoemde botsingen. Evenzoo zullen bij kwik

de 2 p 2-toestanden nageleverd worden door de metastabiele 2 p,~

en 2 p 3-toestanden van kwik.

Ook zal de diffussie der resonantiestraling een rol spelen. Evenwel

geldt dit laatste ook voor den s2
-toestand van Neon. De 2 s2 2 p-

lijnen van Neon vertoonen echter, zooals wij zagen, niet de minste

absorptie, zoodat de rol der diffussie der resonantiestraling ook

voor den s4-toestand wel zeer gering zal zijn.
Er is echter nog eene omstandigheid, welke het analoge gedrag

der224s
4

2 p-combinaties van Neon en van de 2p2 2 s-com-

binatie van kwik gedeeltelijk kan verklaren en waarop ook bij
de verklaring der resultaten der metingen over de lichtduur der

15 2 p 2-straling van Hg, van Mej. L. Hayner ') en H. H.Webb 2 )
gelet moet worden.

!) L. J. Hayner, Phys. Rev. 26, 364, 1925.
2) H. H. Webb, Phys. Rev. 24, 113, 1924.
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Steunende op onderzoekingen van W. Pauli ') en W. Heisen-

berg 2) komen S. Goudsmit 3 ) en F. Hund 4) tot de opvatting, dat

de grondterm van Neon analoog is aan een de s2 , s3 , s4 ,
s 5 -termen respectievelijk analoog aan 1 P,, 3 P

O , 3P,en 3 P
2-termen.

Volgens deze opvatting is dan echter de overgang van het

s2
— ( 1 P 1 )-niveau naar het grondniveau vaneen geheel anderen

aard dan die van het s4
— (3 lmmers de overgang

IP, -W Sj is dan een singuletlijn, terwijl de overgang
3 P l -~> I

S
O

dan opgevat moet worden als een intercombinatielijn, analoog aan

de lijn 15— 2 p2 bij kwik.

Zoowel het verschillende gedrag der 2 s4
2 p en der 2 s2 2 p-

lijnen van Neon in absorptie door aangeslagen neonatomen, alsook

het analoge gedrag der224s
4

2 p-combinaties bij Neon en de

2 p2
2 s-lijn bij Hg kan men hierdoor beter begrijpen. Duidelijk

blijkt hieruit ook, dat de overgangen bij intercombinatielijnen, welke

volgens R. de L. Kronig 5 ) als storingseffecten moeten opgevat

worden, veel moeilijker optreden dan de overgangen bij combinatie

van termen van eenzelfde systeem.

In dit tijdschrift 6 ) mochten wij naar aanleiding van metingen der

energieverdeeling over de 2s 2 p-lijnen vaneen Neonzuil enkele

beschouwingen geven aangaande het nuttig lichteffect van de Neonzuil.

Wij vonden dat het nuttig effect grooter was, dan wij maximaal

volgens onze gemaakte veronderstellingen konden verwachten.

Reeds toen werd opgemerkt, dat dit waarschijnlijk daarin zijn
grond kon vinden, dat een gedeelte der atomen inde 2 s-toestanden

weer door langzame electronen teruggebracht werden inde

2 p-toestanden. Waar wij voor de 2 s5
- en 2 s

3
-toestanden van

Neon zulke lange leeftijden vonden, en dus de concentraties der

atomen in deze toestanden vrij groot kunnen worden, zullen deze

overgangen vanuit deze metastabiele toestanden naar de 2 p-toe-

standen vrij vaak voor kunnen komen.

Om het waargenomen nuttig lichteffect 1,67 S.K. per watt binnen

de door ons indertijd ingevoerde veronderstellingen te kunnen

verantwoorden moeten ongeveer 30 °/o der atomen, welke vanuit

de 2 p-toestanden naar de 2 s-toestanden vallen, weer teruggebracht
worden naar de 2 p-toestanden.

1) W. Pauli, Z. f. Phys. 31, 765, 1925.

2) W. H eisen berg, Z. f. Phys. 32, 841, 1925.
3) s. Gouds mit Z. f. Phys. 32, 794, 1925.
4) F. Hund, Z. f. Phys. 33, 345, 1925.

5) R. d e L. Kron i g, Z. f. Phys. 33, 261, 1925.

6) Physica 5, 90, 1925.
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Zusammenfassung.
Die Lebensdauer der metastabilen s5 - und s3-Zustande des Neons und der

2 px- und 2 p;rZustande des Quecksilbers wurden gemessen mit Hilfe zweier

Methoden.

Prinzipell beruhten die Methoden darauf, dass bestimmt wurde, wie lange die

angeregten Atome in einer Absorptionsröhre. nach bereits erfolgter Unterbrechung
des Anregungsvorgangs, noch imstande sind, die von einer anderen Entladungsröhre

ausgesandten Linien zu absorbieren.

Das Resultat war, dass bei Zimmertemperatur die Lebensdauer der metastabilen

s5 -Zustande des Neons etwa i/240 Sekunde, die der s3
-Zustande etwa i/2000

Sekunde war.

Es zeigt sich, dass die Lebensdauer der s5 -Zustande sehr stark abnimmt, wenn

die Temperatur höher wird. Tabelle 2 zeigt z.8., dass die Lebensdauer bei 174° C.

etwa 1/1550 Sek. war.

Auch ist noch eine Messung bei tiefer Temperatur ausgeführt worden. Bei

196° C. war die Lebensdaur des s5 -Zustands voor Neon etwa 1/io Sek. Es zeigte

sich, dass die Lebensdauer der metastabilen Zustande des Quecksilbers stark

abhangig war von Verunreinigungen in der Absorptionsröhre. Speziell verschwinden

die metastabilen Zustande des Quecksilbers durch Hinzufügung von Wasserstoff.

Unsere Resultate für Quecksilber sind nicht im Einklang mit denen von Marshall,

der jedoch, wie Eckardt gezeigt hat, nicht die Lebensdauer der metastabilen Zustande

gemessen hat, sondern die der lonen.

Bei höheren Temperaturen des Quecksilbers in der Absorptionsröhre treten ganz

andere Erscheinungen auf. Auch die Linie 2p2
2 s fangt an Absorption zu zeigen.

Diese Absorption wird allmahlich starker und ist bei 90 0 C. schon starker als die

der Linien 2pl ~ 2 s und223p3
2 s.

Mit Hilfe eines Hochfrequenzschwingungskreises wurde bestimmt, wie lange bei

dieser Temperatur nach erfolgter Unterbrechung des Stroms der Absorptionsröhre

die Atome noch im 2 p2 -Zustande sind. Resultat: 8 X 10—5 Sek.

Eine Diskussion der Resultate wird gegeben.

„. jl at mnc
NATUURKUNDIG LABORATORIUM DER

hindhoven, 1b JMov. 1925.
N y PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN.

IS ONZE AANSCHOUWING DER RUIMTE

VAN EMPIRISCHEN OORSPRONG?
door T. EHRENFEST-AFANASSJEWA.

§ 1. Indien de gravitatietheorie van Einstein iets wezenlijks
getroffen heeft, moet men de Meetkunde van Eucl i d es slechts als

een approximatieve beschrijving van de empirische ruimte beschouwen;
als een meer exacte beschrijving moet dan de Meetkunde van

Riemann aangenomen worden ').
1) We denken ons alle metingen van lengten en hoeken met behulp van vaste staven uitgevoerd.

We houden rekening met alle mogelijke oorzaken voor waarnemingsfouten en berekenen dan b.v.

de som van de hoekea vaneen driehoek. Dit noemen wij een „empirisch resultaat”, dat beslissen

moet of de „empirische ruimte" euclidisch of niet-euclidisch is De waarnemingen, die in verband

met de theorie van Eins t ei n gedaan zijn, maken het waarschijnlijk, dat de zoo verkregen som

der hoeken op verschillende plaatsen van de ruimte, afwijkingen van verschillende grootte van 180°

leveren zouden. In deze en slechts deze zin zeggen wij, dat de „empirische ruimte" waarschijnlijk
niet-euclidisch is.
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Dit nu maakt de volgende vraag urgent:

Zullen wij bij de behandeling van deze meer nauwkeurige be-

schrijving der empirische ruimte altijd slechts op abstracte deductie

aangewezen blijven, óf zullen wij eens in staat zijn ook daarbij
vaneen aanschouwingsvermogen gebruik te maken, zooals wij het

nu bij de behandeling der Euclidische Meetkunde doen?

Velen zijn ertoe genegen om de tweede mogelijkheid te aan-

vaarden en ze gaan daarbij van de volgende overtuiging uit:

|, Onze ruimtelijke aanschouwing ontstaat en krijgt haar be-

paalde euclidische vorm onder de inwerking der buitenwereld

op onze zintuigen.
11. Ons intellect of ons organisme is soepel genoeg om

bij zichzelf onder den invloed vaneen ander type van empirie

(b.v. de herhaling van proeven, die ons telkens de feiten van de

Meetkunde van Riemann voor de oogen brengen) een ander

soort van aanschouwing aan te kweeken.

§ 2. De tweede dezer beweringen wordt door iedereen, die de

eerste aanvaard heeft, al te gauw toegegeven, alsof ze een gevolg
van de eerste was. Ze is echter slechts een omkeering daarvan '),

en om haar waarschijnlijkheid te toetsen, dient er eerst gevraagd
te worden:

Hebben wij meer voorbeelden, waar de voortdurende inwerking
der buitenwereld bij ons een zeker soort aanschouwing deed ont-

staan, waardoor we ook andere eigenschappen van de natuur met

hetzelfde gevoel van evidentie aanvaardden, als waarmee wijde
ruimtelijke verhoudingen aanvaarden?

Het antwoord hierop is duidelijk. Bij de studie van de licht-,

electriciteits-, gravitatie en andere verschijnselen hebben we ons

tot nog toe moeten bepalen tot een kortzichtig verzamelen van

feiten en we hebben niet dat gezichtspunt gevonden, van waaruit

wijde kern van die verschijnselen zouden kunnen zien. De hypo-
thesen, welke tot het ordenen van die feiten gebruikt worden,

hebben niet dat karakter van evidentie, dat de axioma’s van de

Euclidische Meetkunde voor ons bezitten, en ze worden dan ook

meerendeels vaak zonder veel moeite door ons verlaten.

§ 3. Nu schijnen weliswaar al deze groepen van verschijnselen
veel ingewikkelder te zijn, dan de ruimtelijke verhoudingen. Wij

1) „Waar zich aanschouwing gevormd heeft, daar is een empirische inwerking geweest" —> „Waar

empirische inwerking geweest is, daar heeft zich aanschouwing gevormd”.
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moeten ons echter afvragen: Ligt de eenvoudigheid der Meetkunde

inde natuur zelf, öf hebben wij haar erin gebracht, doordat wij
de kern van de ruimtelijke verhoudingen, dank zij aan onze bijzondere
aanleg daartoe, direct gevonden hebben? De rechte lijnen en platte
vlakken vindt de mensch toch haast nooit inde onaangetaste
natuur; hij legt ze zelf met zijn phantasie erin en schept dan

kunstmatig de eraan beantwoordende meetkundig-eenvoudige voor-

werpen. Wat de natuur van haar kant biedt, is slechts: zich niet

tegen die phantasiescheppingen te verzetten. (B.v. zij laat toe, dat

een eindig stuk ruimte zonder merkbare gapingen door gelijke
rechthoekige paralellepipeda gevuld kan worden).

§ 4. Er dringt zich daarom een andere hypothese voor onze

ruimtelijke aanschouwing op, die misschien een overweging verdient.

11.I 1 . Onze ruimtelijke aanschouwing is weliswaar aangespoord
en heeft zich ontwikkeld dank zij empirische inwerkingen; was de

empirische ruimte sterk afwijkend van de euclidische, zoo zou zich

bij ons geen euclidische aanschouwing hebben kunnen ontwikkelen.

II 1. Wij hebben echter een aangeboren aanleg tot vorming van

de euclidische aanschouwing en deze aanleg is niet plastisch:
zouden wij in ons dagelijks leven voortdurend met feiten in aan-

raking komen, die aanmerkelijk van de euclidische opvatting afweken,
zoo zou zich bij ons überhaupt geen afgewerkte ruimtelijke aan-

schouwing kunnen ontwikkelen ‘).
Op dein § 1 gestelde vraag zou dus het antwoord als volgt

luiden: Het is niet te verwachten dat wij ooit zullen leeren de

ruimte van Riemann met dezelfde volmaaktheid als de ruimte

van Eu cl i des te overzien 2 ).

§ 5. Een dergelijke eenigszins ontmoedigende veronder-

stelling was niet noodig geweest indien het geloof aan de macht

der empirische inwerking op onze ruimtelijke aanschouwing tegen
elke kritiek bestand ware geweest. Er rijzen echter verschillende

bezwaren tegen op.

Immers, hoe komt het toch, dat de empirie, die volledig beslissend

1) Daarmee is niet gezegd, dat wij niet door oefening een qroote handigheid in het omgaan met de

niet-euclidische ruimte zouden kunnen verwerven (wij leeren zelfs met de vier- en meerdimensionale
ruimten omgaan ; een geheel onmuzikaal mensch kan ook leeren volgens de harmonieregels muzikale

opgaven oplossen), maar dat is heel wat anders dan de aansckouwing daarvan verwerven.

2) Er zij opgemerkt, dat men zonder nadere aanleiding niet hoeft aan te nemen, dat de aanpassing
der ruimtelijke aanschouwing aan de empirie zich per se door erfelijke ophooping van oefening kan
instellen. De ultra-violette en infra-roode stralen van de zon hebben op de oogen van het men-

schelijk geslacht even lang gewerkt als de zichtbare stralen, en toch hebben wij niet geleerd daarop
met gezichtindrukken te reageeren ! Analoog zou het ook met de ruimtelijke aanschouwing kunnen zijn.
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moet zijn voor de structuur van onze ruimtelijke aanschouwing,
deze afwijkend heeft gevormd van hetgeen ze zelf is (Euclidisch,

waar ze zelf Riemanniaansch is)?
Om het zuiver empiristisch standpunt te verdigen voert men

gewoonlijk de volgende argumenten aan:

A. De kromming der empirische ruimte is voor de geringe ons

toegankelijke afstanden, bij de onnauwkeurigheid van ons waar-

nemingsvermogen, niet te bespeuren.
B. De euclidische axioma’s zijn lang niet zoo evident, als het

wordt beweerd: wanneer de afmetingen der voor te stellen figuren
zekere grenzen overschrijden, kan onze aanschouwing niet meer

beslissen, of ze een niet-euclidisch karakter hebben.

C, De Euclidische Meetkunde is eenvoudiger dan de Rie-

ma n n iaansche, en daarom is het heel natuurlijk, dat ze als

een goede approximatie aan de werkelijkheid bij de vorming

van de menschelijke aanschouwing den doorslag geeft.

§ 6. Nu is A juist geschikt om het hier vertegenwoordigd
standpunt (I 1

en II') te steunen: daar de afwijking der empirische
ruimte van de euclidische gering is, verhindert ze niet, dat onze

aangeboren aanleg voor de euclidische opvatting der ruimte zich

uitviert. Bezaten we daarentegen geen zoodanige aanleg, dan

moesten we immers de werkelijke Riemanniaansche ruimte

met hetzelfde gemak èn met de Euclidische, èn met andere

Riemanniaansche ruimten van iets grootere kromming, dan de

werkelijke, verwisselen; en er moest zich bij ons het vermogen

ontwikkelen, om ons even gemakkelijk de verschillende Rie-

man niaansche ruimten, waarvan de kromming tusschen nul en

een zekere kleine waarde schommelt, voor te stellen. ')
Met B is alleen gezegd, dat ons voorstellingsvermogen alleen

figuren van zekere eindige afmetingen overzien kan 2), maar er

wordt niet ontkend, dat binnen die vrij groote grenzen de

euclidische voorstellingen de eenigst mogelijke voor ons zijn.
De beschouwing C kan alleen fjeteekenen, dat de Euclidische

Meetkunde voor ons de eenvoudigste is, m.a.w. dat behalve de

empirie er nog iets subjectiefs bestaat, wat in ons aan de Euclidische

1) Ja meer : dit vermogen had zich zelfs ineen zuiver euclidische wereld moeten ontwikkelen, aangezien
de waarnemingen ook daarin dank zij haar onnnauwkeurigheid ons wisselende voorstellingen moesten

suggereeren l

2) Dit is juist, maar is op zichzelf een rede, waarom voor ons het aanschouwen van Rie ma n niaansche

confiquraties onoverwinbare moeilijkheden zou opleveren ; wij moesten dan n.l. ons elke fiiguur in

haar natuurlijke afmetingen voorstellen, want gelijkvormige figuren bestaan inde Riemanniaansche

ruimte niet.
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Meetkunde de voorkeur geeft. Want objectief genomen, is de
R ie ma n niaansche Meetkunde in sommige opzichten even eenvoudig
als de Euclidische '), in sommigen zelfs nóg eenvoudiger dan deze 2 ).

Deze kritiek tegen de zuiver empiristische opvatting schijnt mij
voorloopig nog niet weerlegd te zijn 3).

§ 7. Volgens de hier voorgestelde opvatting zou de beteekenis
der evidentie vaneen zekere eigenschap der natuur op de vol-

gende wijze uitgelegd worden. De evidentie 4 ) vaneen eigenschap
zou geen waarborg zijn voor de waarheid 5) van deze eigenschap
inde empirische wereld. Ze zou alleen maar een symptoom zijn:

1. vaneen aangeboren aanleg om op de bewuste groep van

empirische inwerkingen met een aanschouwing vaneen bepaalde
struktuur te reageeren en

2. daarvan, dat de empirie met dit soort van bewerking niet in

een opvallend conflikt is.

§ 8. Probeeren wijde hier voorgelegde opvatting aangaande
onze aanschouwing ook op andere gebieden uitte breiden, dan
zien wijde volgende mogelijkheden voor ons:

A. In ons sluimert de aanleg tot het aanschouwelijk begrijpen
van alle kanten der natuur. De structuur van de aanschouwing,
die wij in staat zouden zijn te vormen, is hierdoor geheel bepaald.
Ze kan echter eerst tot volle ontwikkeling komen onder de inwerking
der empirie, in het geval deze niet merkbaar in tegenspraak is met

haar structuur. Dat wij in werkelijkheid slechts eenige zijden der

natuur aanschouwelijk begrijpen 6 ) is daardoor bepaald dat

a. óf de empirie zich niet in alle opzichten dicht genoeg bij de

ons gegeven struktuur der aanschouwing aansluit.

b. öf doordat de empirie, hoewel in alle opzichten goed genoeg
aan de structuur van onze aanschouwing beantwoordende, niet in

1) De betrekkingen tusschen de platte vlakken der Euclidische ruimte, die door één punt gaan. zijn
aan dezelfde axioma’s onderworpen, als de rechte lijnen ineen Riemanniaansch plat vlak, en
toch, ondanks deze gelijke graad 0 van eenvoudigheid, kunnen wij die Euclidische platte vlakken
ons best voorstellen, de Rie ma n niaansche rechte lijnen, daarentegen stellen we ons heelemaal
niet voor.

2) De Riernanniaansche ruimte bevat b.v.' geen oneindig verre punten.
3) Men let wel, bestreden wordt hier de zuiver empinstiche opvatting voor het ontstaan van onze

ruimtelijke aanschouwing, niet het empirisme in het algemeen.
4) B.v. de evidentie daarvan, dat we niet in ons uitgangspunt kunnen terugkomen, zonder dat onze

weg zich ergens ombuigt.
5) Verg. de voetnoot in §l.
6 ) Wij zien direct de juistheid in van de betrekking:

a = K 7 (i)

waarin « de middelpuntshoek, s de booglengte, r de straal, K een constante voorstelt. De ver-

gelijking van Newton:
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alle opzichten even eenvoudig is 1), daardoor zou het dan te ver-

klaren zijn, dat tot nu toe alleen de grondeigenschappen der ruimte

in haar volle aantal door de menschen overzien zijn
2).

B. We hebben slechts aangaande de ruimte 3 ) de aanleg tot

het aanschouwelijk begrijpen ervan.

OVER DEN INVLOED VAN HET MAGNEETVELD

OP DEN WEERSTAND VAN SUPRAGELEIDERS

door W. J. DE HAAS, G. J. SIZOO en H. KAMERLINGH ONNES.

Inleiding.

Bij het onderzoek van den weerstand van eenen draad van

overgeleidend metaal bij zeer lage temperaturen met behulp van

een potentiometermethode kan men bij daling der temperatuur,

(ten slotte tot een genoegzaam lage temperatuur) de volgende op-

tredende phasen waarnemen. Inde eerste phase gedraagt het metaal

zich ongeveer als ieder ander metaal, men krijgt een gewone weer-

standskromme; inde tweede phase daalt de spanning, aan de uitein-

den van den draad gemeten, plotseling zeer sterk, al blijft zij nog

meetbaar; inde derde, de eigenlijke supra-conductieve phase,
verdwijnt elk meetbaar potentiaalverschil tusschen de uiteinden

van den draad. Inde eerste phase houdt het woord electrische

weerstand zijn gewone beteekenis, inde tweede phase - die wij
de overgangsphase noemen zullen definieeren wijden weerstand

van den draad, als geheel genomen door het quotiënt van electro-

motorische kracht en stroomsterkte.

De aanleiding tot het hier onder te behandelen onderzoek is

s = k
T2 <2 >

waarin g de versnelling der zwaartekracht, m de massa der aarde, r de afstand tot het middelpunt
der aarde, K de gravitatieconstante voorstelt, schijnt ons daarentegen niet evident, hoewel wijde
werking van de zwaartekracht voortdurend ondervinden, en een groot aantal gedachte-experimenten
aangaande de veranderingen van de afstand r gedaan hebben. Voor de bepaling van de coëfficiënt
K in (1) hebben we geen experiment noodig ; we kunnen haar onmiddellijk afleiden uit axioma’s
die we slechts halen uit de analyse van onze aanschouwing. Daarentegen hebben we geen aan-

knoopingspunt in onze aanschouwing ter bepaling van de waarde der constante K in formule (2);
wij kunnen haar slechts experimenteel vaststellen. Onze aanschouwing aangaande de gravitatie-
verschijnselen is niet „afgewerkt" .

1) Dit is in § drie in twijfel getrokken, maar natuurlijk niet definitief verworpen.
2) Men kan zich afvragen, of men misschien de traagheidswet van Newton niet als een voorbeeld

voor een al laat ontdekte „evidentie” opvatten mag.
3) Of liever: slechts aangaande eenige zijden der natuur. Men vergete niet dat ook de opvatting van

de harmonie der toonen, kleuren enz. t hetgeen geen onderwerp voor de wetenschap geworden is,
reeds het karakter van evidentie voor ons bezit.
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geweest eene meting van G. J. Si zo o over de magnetische over-

gangsphase bij tin. De metingen, die beneden het temperatuur-

sprongpunt den weerstand van het tin als functie van het magneet-
veld aangaven bij al zwakker gemaakte en vervolgens weer bij al

sterker gemaakte velden gaven de kromme in fig. 1 weergegeven.
Duidelijke verschijnselen van hysteresis zijn . zoo men ziet

waar te nemen.

Wij stelden ons de vraag of wellicht aanwezigheid van ijzer in

het tin aanleiding kon gegeven hebben tot hysteresis-verschijnselen.
Om deze vraag te beantwoorden, kozen wij nu een ander,

gemakkelijk van ijzer te zuiveren metaal, het kwikzilver.

De onderzoeking van den weerstand van het kwikzilver bleek

nieuwe en verrassende resultaten op te leveren.

We zullen hieronder eenige dezer resultaten mededeelen, zonder

evenwel daar nu reeds te veel gevolgtrekkingen aan te verbinden,

Fig. 1.
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daar wij nog niet over genoeg gegevens beschikken om het ver-

schijnsel geheel te ontwarren. Deze mededeeling wenschen wij
dan ook als een voorloopige beschouwd te zien.

De waargenomen verschijnselen komen in hoofdzaak op het

volgende neer:

1. Bij kwilzilver hebben wij zeer duidelijke hysteresis inde

weerstandskrommen van de magnetische overgangsphase gevonden.
Zie fig. 2,3, 4.

2. Het verdwijnen van het potentiaalverschil bij afnemend mag-

neetveld geschiedt steeds discontinu en wel in meerdere trappen.

Fig. 2,3, 4.

3. Het terugkomen van het potentiaalverschil bij toenemend

magneetveld geschiedt gewoonlijk continu, slechts een enkele maal

vonden wij discontinuiteiten. Fig. 4.

Wij kregen den indruk, dat de discontinuiteiten inde opgaande

Fig. 2.
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lijn veelal kleiner waren dan inde neergaande lijn. De mogelijkheid
bestaat, dat de vloeiende opgaande lijn .uiteen zeer groot aantal

zeer geringe sprongen bestaat. Wij kunnen hieromtrent geen zeker

oordeel uitspreken.
4. Een heel eigen-

aardig verschijnsel is

het niet terug keeren

vaneen deel van den

weerstand. Het gewo-

ne temperatuursprong-

punt d.w.z. het sprong-

punt zonder uitwendig

magneetveld ligt bij
kwik iets beneden 4.2°

K. Van den weerstand

bij genoemde tempe-
ratuur W 4.2» kon bij
lagere temperatuur
slechts een bepaalde
fractie met behulp van

een magneetveld terug-

gebracht worden. Om

een voorbeeld te geven

kwam in het door

Fig. 4 voorgestelde
geval, betrekking heb-

bende op eene meting

bij 3.96° K slechts

0.84 van W 4.2 terug bij
een veld van + 42

Gauss. Verhooging van het veld tot bv. 300 Gauss maakt geen
verschil. Daarbij is de grootte van het niet terugkeerend gedeelte
van den weerstand afhankelijk van de temperatuur; hoe lager de

temperatuur is hoe geringer bedrag van den weerstand terug-
keert. Men vergelijke fig. 4 met de figuren 3 en 2. De laatsten
hebben betrekking op metingen bij 3.79°. Nader onderzoek van

dit verschijnsel heeft een nieuw gezichtspunt gegegeven over den
maximalen weerstand vaneen supraconductor ineen magnetisch
veld in afhankelijkheid van de temperatuur. Het blijkt dat de
krommen die deze maximale waarden als functie van de temperatuur

Fig. 3.
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voorstellen eene voortzetting vormen van de weerstandstemperatuur-
krommen boven het temperatuursprongpunt. De verkregen kromme

geeft geheel het beloop te zien vaneen normaal metaal. Samen-

vattend kunnen we vaststellen, dat het verschil in karakter tusschen

een saprageleidend en

een niet suprageleidend
metaal door het aan-

brengen vaneen vol-

doend sterk magneet-
veld verdwijnt.

Uitvoeriger zal dit

beschreven worden in

Verslagen van de Kon.

Akad. van Weten-

schappen.
5. Variatie der meet-

stroomsterkte binnen

wijde grenzen van 1

tot 28 m.A. geeft geen

verandering inde lig-

ging en grootte der

sprongen, noch inde

breedte der hysteresis-
krommen, binnen de

grenzen der nauwkeu-

righeid der tot dusver

verrichte experimenten.

6. Experimenteele
voorwaarden. Deze zijn

zoo eenvoudig mogelijk
gekozen. Wij hebben er naar gestreefd de kwikweerstanden ineen

zoo homogeen mogelijk uitwendig veld te plaatsen. De lengte der

kwikdraadjes varieerde van 10 tot 15 m.m., de diameter van

0.02 tot 0.05 m.m.

Zij waren geplaatst ineen nauwe 16.5 c.m. lange solenqïde.

We stelden ons de vraag wat de oorzaak der discontinuïteit zijn
kon. De mogelijkheid bestond, dat het eigen magnetisch veld van den

stroom inden conductor discontinuiteiten veroorzaakt. Immers het

magnetisch veld van den stroom vaneen doorstroomden geleider

Fig. 4.
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is 0 inde as van den draad en neemt liniair toe naar den omtrek.

Superponeert men gelijk bij de experimenten steeds gedaan is een

veld evenwijdig aan den stroomgeleider op het inwendige stroom-

veld dan wordt de axiale symetrie niet verstoord en men verkrijgt
een zuiver te interpreteeren verschijnsel wat bij een aangebracht
transversaal veld niet het geval zou zijn. Laat men het uitwendig
magneetveld langzaam afnemen dan is het zonder meer duidelijk
dat de supraconductieve toestand het eerst inde as van den draad

ontstaan moet. Wanneer men zich voorstelt, dat de electrische

stroom gevormd wordt door electronen welke inde buitenste

banen van Bohr van atoom op atoom overgaan, dan kan men

eene schatting geven van de grootte van dezen „elementairen”

stroom. Zij is van de orde van grootte vaneen paar tiende m.A.

Zoodra nu het eerste stroompje tot stand komt inde as van den

draad kan inde onmiddellijke nabijheid geen elementaire stroom

ontstaan, daar een nieuw ringvormig magnetisch minimum pas op

eenigen afstand gevormd wordt.

Vermindert men het uitwendig veld verder, zoo zou het mogelijk
zijn, dat in dit ringvormig minimum een serie elementaire stroompjes

plotseling optreden en een verschijnsel van trapsgewijs verdwijnen
van den weerstand zou ontstaan.

Tegen deze opvatting pleit evenwel het aspect der waargenomen

verschijnselen. De trapjes zijn onafhankelijk in plaats en grootte

van de meetstroomsterkte en eene berekening leert dat ook de

grootte der trapjes moeilijk in overeenstemming te brengen is met

de boven ontwikkelde opvatting.

Daarbij komt dat de ligging en grootte der sprongen zeer ver

anderen van draad tot draad.

Onze eindindruk is dan ook, dat het individueel gedrag der

draadjes te danken is aan vrij groote kwikkristalletjes op ver-

schillende wijze inde glascapillair georiënteerd.
In het optreden vaneen sprong zien wij het plotseling supra-

geleidend worden vaneen kristal of kristallaggregaat. Uit het

verschil van de neergaande en opgaande lijn schijnt het, dat wij
te doen hebben met een labiele en stabiele modificatie van het

mechanisme van de suprageleidendheid.

452



BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING.

„The ideal aim of physical Science” by É. W. Hobson Cambridge Univer-

sity Press, 1925, 34 pag. Prijs: 2 shillings net.

Op de vraag naar het eigenlijk doel der Physica (hieronder ook wiskunde en

chemie te verstaan), antwoordt de schrijver, dat het ideale doel van den man van

wetenschap zeker niet de praktische toepassing is, die op enkele uitzonderingen

na overgelaten wordt aan den „uitvinder”. Toch is het niet eenvoudig met enkele

woorden te zeggen wat het dan wel is. Hiertoe draagt bij, dat de doelstelling in

den loop der tijden en afhankelijk van de heerschende filosofische stroomingen

aan verandering onderhevig is. Tot voor kort meende men het doel der weten-

schap te zien ineen poging de verschijnselen te verklaren. Maar wat is verklaren?

Voor overwegend velen slechts een terugbrengen van het minder gewone tot het

gewone al blijft het gewone ons in wezen even vreemd. Vandaar de vele

„ethers” der natuurkunde, die werkingen op afstand moesten terugbrengen tot

stoot- en drukkrachten ineen middenstof. Goed beschouwd is dit slechts een

reduceeren van de schaal van het onbekende, meer niet, al moet gereleveerd wor-

den, dat deze opvattingen veel bijgedragen hebben tot de ontwikkeling der physica.
Een ander standpunt wordt ingenomen door diegenen, die aan „verklaring” een

beteekenis hechten, welke ontleend is aan de klassieke logica, waarin major en

minor vaneen syllogisme de verklaring van de conclussie geven. Deze groep

tracht aan te toonen, dat gegeven fysische verschijnselen in overeenstemming zijn

met bepaalde aprioristische wetten van het menschelijk denken. Ten slotte kan

nog een tamelijk moderne opvatting van wetenschappelijke verklaring genoemd
worden: van de data onzer zinnen moet al het toevallige, de subjectieve schijn,

geabstraheerd worden, zoodat de objectieve werkelijkheid, die eraan ten grondslag

ligt, te voorschijn treedt.

Tegen al deze „verklarings’-theorieen kiest de schrijver partij. Hun gemeen-

schappelijke fout ziet hij in het dooreenhalen”van physica en metaphysica. De

wetenschap onthoude zich van filosofische bespiegeling, hoe verleidelijk deze, juist

voor de problemen der grensgebieden, ook mag lonken en blijve geheel beperkt

tot het juist clasificeeren, onder wetten brengen en tot begripsschema’s verwerken

der waarneembare volgreeksen van verschijnselen. Ineen dergelijke „beschrijvende”
theorie beteekent het woord „verklaring” nog slechts „systematiseering”. Wanneer

tusschen eenig bijzonder verschijnsel en een groep andere verschijnselen verband

is gelegd, zoodat zij in één begripsschema tot correlatie kunnen worden gebracht,

dan is hiermede de eenige „verklaring” gegeven, waartoe de physica bij machte en

gerechtigd is. De begripsschema's der wetenschap mogen en moeten werken, niet

met de objecten der zintuigelijke waarneming, maar met verstandelijk geconstrueerde

objecten, verkregen dooreen gecompliceerd proces van idealiseering, generalisatie

en analyse der waarnemingsobjecten. De eenige eischen, waaraan een dergelijke

theorie gebonden is, wil zij waarde hebben, zijn het logisch coherentzijn der theorie

en het bestaan van correlatie tusschen haar objecten en bepaalde fysische ver-

schijnselen, welke zij daardoor in staat is te voorspellen.
Na deze uiteenzetting van het pragmatisch standpunt, waarop de wetenschap zich,

naar zijn meening, behoort te plaatsen, bespreekt de schrijver eenige der voornaamste

fysische theorieën van onzen tijd, met name die van Newton en Einstein en
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tracht hierdoor het ware karakter van wetenschappelijke theorieën in het algemeen
als zijnde begripsschema’s nader toe te lichten.

De lezing van dit boekje kan niet anders dan aanbevolen worden speciaal ook

aan alle „schwarmerische” schrijvers van „anthroposophische Wissenschaft” :

misschien dat het doel der natuurkundige wetenschappen hun hierdoor duidelijker
zal worden dan het, te oordeelen naar eenige geestesproducten, die mij kortelings
onder de oogen kwamen, op het oogenblik is. H. Gr.

Sir W. H. Btagg, The Crystalline State; i?omanes-Lecture, Oxford, 8° 31 p,

6 fig., Clarendon Press, (1925).

In deze half-populaire voordracht, door den schrijver op 20 Mei te Oxford in

de Examination-Schools gehouden, wordt door Bragg op de hem eigen heldere

wijze eene uiteenzetting gegeven van de nieuwste vorderingen op het gebied van

onderzoek, waarvan hij zelf eender grondleggers is.

Na eenige algemeene beschouwingen gewijd te hebben aan het verschil in be-

wegingstoestand van de opbouwende deeltjes in gassen en vloeistoffen eenerzijds
en kristallen anderzijds, wordt de typische regelmaat inde rangschikking der

structuur-eenheden in kristallen besproken en de aard dier eenheden als atoom-

groepen van bepaalde samenstelling vastgesteld. Het probleem der kristalstructuur

heeft dus twee vragen te beantwoorden : welke is de samenstelling der elementaire

atoomgroepen en welke is de wijze van eindelooze regelmatige herhaling dezer in

de ruimte geplaatste atoomgroepen, waardoor de geheele structuur met hare wet-

telijke anistropie wordt verkregen? Het principe der homogene verspreiding van

discrete deeltjes wordt aan eene twee-dimensionale groepeering dezer soort ver-

duidelijkt en het belang van het symmetrie-principe daarbij in het licht gesteld.
Besproken wordt het feit, dat kristallen dezelfde uiterlijke symmetrie (32 soorten)
kunnen bezitten en toch aan verschillende wijzen van groepeering hunner opbou-
wende eenheden kunnen beantwoorden (230 soorten). Vóór de analyse met behulp
der Roentgenstralen was het slechts mogelijk een besluit te trekken omtrent de

plaatsing der kristallen in ééne der 32 symmetrie-klassen; thans is het mogelijk
eene keuze te treffen tusschen de 230 mogelijke ruimte-groepen, zooals deze reeds

sinds lang door Federow, Schoenflies en Barlow gedefinieerd waren.

Dan wordt kortelijks een résumé gegeven van wat het diffractie-verschijnsel der

Roentgenstralen in kristallen ons omtrent de structuur, de opbouwende atoom-

groepen en hunne dimensie’s en onderlinge afstanden vermag te leeren, en in het

licht gesteld, welk een uitgestrekt veld van onderzoek, vanaf de biologie tot de

ingenieurswetenschappen, door deze nieuwe methode geopend is. Op pag. 19 ver-

klaart Bragg thans ronduit, dat de individualiteit der chemische moleculen in het

kristal, zij het dan ook in min of meer gewijzigden vorm, behouden blijft: zulks in

tegenstelling van de door chemici wel nimmer onderschreven, inden beginne door fysici
te algemeen gelanceerde voorstelling van het tegendeel. Het verschil tusschen de

gemakkelijk smeltbare en verdampende organische moleculen en tusschen de harde,

moeilijk smeltbare en niet-vluchtige anorganische zouten wordt in verband met deze

kwestie nader toegelicht. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van Bragg’s
onderzoekingen bij laagjes van de vetzuren, de oriënteering dezer moleculen in laagjes
van één molecule dikte, enz., en de metingen van de lengte der betr. koolstof-

ketens, zoowel als de bepaling van de plaats, waar eene substitutie inden kool-

stofketen plaats grijpt. Het verschijnsel der afschuiving bij vetzuren en grafiet wordt
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besproken en op het belang van dit feit gewezen in samenhang met de werking

der smeermiddelen en met de technische eigenschappen der metalen in hunne af-

hankelijkheid van de voorgeschiedenis van het metaal. Ook aan de beteekenis der

nieuwe methode voor de studie der alliages wordt terloops herinnerd. Tenslotte

wordt eene korte beschouwing gehouden over het verschil in schaal bij de dimensie's,

welke bij de verschijnselen inde natuur ter sprake komen ; verschillen, die door par-

secs, lichtjaren, kilometers, meters, mikrons, Angstróm-eenheden uitgedrukt worden.

Groote verschillen in schaal in vergelijking met die, welke met onze zintuigen

samenhangen, zijn vaak oorzaak van het feit, dat wij niet in staat zijn, ons van

bepaalde verschijnselen rekenschap te geven.

De brochure is fraai gedrukt en keurig uitgegeven. F. M. J.

Lessen over Theoretische Natuurkunde, door Dc. H. A. Locentz Deel VIII.

De Theorie van Maxwell (1900 1902). Bewerkt door Dr. H. Bremekamp.

Er zijn verschillende leerboeken, die de studeerenden kunnen inleiden inde

theorie van Maxwell. Wij kunnen ons erover verheugen, dat wij thans ook

een voor zoover mij bekend is het eenige in het Nederlandsch geschreven
boek van dien aard bezitten. Het is beknopt, en bepaalt zich in hoofdzaak tot de

algemeene theorie. Slechts enkele afzonderlijke problemen worden besproken, zooals

inde electro-statica het veld van den geladen ellipsoidischen conductor en de

theorie der electrische beelden. Verder wordt het een en ander over oscillaties in

ketens nagegaan en zijnde laatste tiental pagina’s aan de electro-magnetische

lichttheorie gewijd. De vector van Poynting wordt als energiestroom, niet als

hoeveelheid van beweging ingevoerd (de colleges werden in 1900 —1902 gegeven).

Terwijl ook de vibrator van Hertz geen plaats heeft gevonden.

Wie met een zoo beknopte theorie volstaan kan, zal met genoegen van het

boekje gebruik maken. Terwijl de het behoeft nauwelijks gezegd heldere,

eenvoudige en toch voldoend strenge betoogtrant het boekje geschikt maakt om

naast een uitgebreider boek ter oriëntatie gebruikt te worden. v.d. W.

MEDEDEELINGEN.

EISE EISINGA’S PLANETARIUM.

Toen Eisinga in 1781 zijn wereldberoemd planetarium na een

arbeid van zeven jaren had voltooid, is hij op 22 November 1784

begonnen van dit kunstwerktuig een beschrijving te maken. Deze

beschrijving, 92 bladz. folio, voorzien van 27 teekeningen, is ge-

titeld: „Naaukeurege Afteekeningen en Beschrijving van de Uit-

wendege Vertoning en Inwendege Samenstelling van het alom

geroemde Beweeglijk Franeker Planeetarium Hemelsplein Zon- en

Maanwijsers vervaardigd inde Jaaren 1774 tot 1781 ten dienste

van des Uitvinders en Makers Kinderen of verdere Nakomelingen .

Het werk is opgedragen aan zijn zonen Eise en jacobus.
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Het was de wensch van Eisinga dat dit handschrift nog eens

indruk zou verschijnen wat echter tot heden nog niet is geschied.
(Zie o.a. Van Swinden, 3de druk van 1851, bladz. 27 en 28).

Naar wij uit goede bron vernemen hebben de heeren E. Havinga,
oud-gezagvoerder van den Rott. Lloyd en Dr. W. E. van Wijk,
privaat-docent inde mathematische en technische tijdrekenkunde
aan de Rijks-Llniversiteit te Leiden, het voornemen opgevat dit

handschrift te laten drukken onder de auspiciën van het „Friesch

Genootschap van Geschied-, Oudheid-en Taalkunde” te Leeuwarden.

Beide heeren zijn groote bewonderaars van Eisinga en zijn
werken, hebben een studie gemaakt van het planetarium en, geheel
onafhankelijk van elkaar, in verschillende tijdschriften over Eisinga
en zijn werken geschreven. Het is de bedoeling om dit handschrift

op den 27sten Augustus 1928 uitte geven inden vorm vaneen

gedenkboek, wanneer het juist honderd jaar geleden zal zijn, dat

Eisinga is overleden. Op deze wijze willen zij dien grooten man

op dien dag eeren.

Dames of heeren die met dit voornemen sympathiseeren worden

uitgenoodigd op de een of andere wijze daarvan blijk te geven.

Beide heeren wonen te Rotterdam: de heer Havi n g a: Hugo
Molenaarstraat 49a en Dr. van Wijk: Leede 22.

STRIKVRAGEN.

Op strikvraag XXX, luidende: „
Het is bekend genoeg dat, wanneer men

inden spiegel kijkt, een ring aan de rechterhand in het beeld aan de linkerhand

gedragen schijnt. Waarom wordt echter niet, evengoed als rechts en links door

de spiegeling verwisseld wordt, ook boven en onder verwisseld ?” ontvingen wij
het volgende uitstekende antwoord :

Mijnheer de Redacteur, ik zeg U, hoor !
De spiegel wisselt slechts het Achter met het Voor.

Zoodra echter Vóór door Achter is vervangen,

Worden door ons de bordjes Links en Rechts verhangen.
Met Boven en Onder doen we dat gelukkig niet;
Vandaar men ’t beeld wat dat betreft behoorlik ziet.

Wij kunnen hier aan toevoegen, dat indien een holle spiegel bij de vorming

vaneen reëel beeld zoowel Vóór en Achter als Boven en Onder verwisselt, de

ring door het beeld aan wat wij noemen de rechterhand gedragen blijft.

Nadruk der artikelen en reproductie der illustraties voorkomende in dit tijdschrift wordt bij deze

overeenkomstig Art. 15 der Auteurswet 1912, uitdrukkelijk verboden.
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