
( 28 )

rijke bijdnip' <,'('li>vpnl tot do Htmlic «Ier opixTvliikkcn van don vior-

doii ^'nuid mot diilibolrooliti' ; '^'luinio advisocroii wij u dozc nieuwe

vorharidolini; iii do workoii dor Akailomio to dnon (i|)iiomoii.

Natuurkunde. — II. A. Lokk.ntz: „()nr dr ic)U(jk<i(t(sin(j van licht

(loar lic/idinen die :irh heweyen".

In oone vorhandcdint;, dii- widfira in de Archives Nécrlandaises

zal voraoliijncn '), heb ik ilo tlioorio tlor eIoctrioiteitshowo<;in<.j be-

liandold in de ondorstellin};, dat d(! ponderabele stof volkomen door-

drin^'baur is voor den aether en dus dozen laatston in rust liuit,

hoe zij zich ook bewenje. Dit denkbeeld werd nader uitg(;workt met

*t oojj op do voort|dantinff van eloetrisohe trillingen — d. w. z.

liehttrillingen — in eene doorschijnende isotrope stof, die zich in

haar geheel met eene overal even groote snelheid en overal in de-

zelfde richting door den aether vorphiatst. De uitkomst was dat eene

dergolijke stof de lichtgolven juist zal niedesleepen op de (loor FRESNKfi

ondorsteldo wijze.

Hot is Ulij thans gebleken, dat de vergelijkingen, die de lichtbe-

weging bepalen, in een tamelijk eenvoudigen vorm kunnen worden

gebrac ht, vooral wanneer men zich van eeuige in de vector-analyse

gebruikelijke teekens bedient.

Men voere drie coördinaatassen OX, O Y, OZ in, die in de be-

weging der ponderabele stof doelen, en zoo gericht zijn, dat eene

wenteling over een rechten hoek van O Y naar OZ tegengesteld

is aan do bewoging der wijzers van een uurwerk, dat met de wijzer-

jilaar naar den kant van OX is gekeerd.

Is M een vector met de componenten Mj-, My, M^ — welke groot-

heden functiën zijn van x, y, z en van den tijd t — dan worde

onder de divergentie van M, of

Div. M

verstaan de uitdrukking

-|- ~ -\- —
;

hx dy bi

ouder de rot.itie van M of

Rot. M

de vector met de componenten

') JrcA. Xcerl., T. XXV, p. 363.
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do iionniilt' oompononU'ii vun D rn H
t'ii ilo taiii,'('ntiiili! ciirM[ioiiiMJti'n van

E .Ml van .1.11 v»'.t<.r [H -f -^ Vect.(E/))].

Door p = i) to stclloii keert ini-ii t.tt li.'k.'inl.' verjrelijkinsen terug.

Ik heb van de verkregen hetrekking(!ii g.'hruik gemaakt, om de

tcrugkiuitsing te onderzoeken van een bundel evenwij.lige, gepolari-

seerde liehtstralen door het platte grensvlak van twee doorhchijnende

stoffen met de absolute brekingsindiees «i en «2- Diiarbij werd het

volgende gevonden

:

1. De relatieve li.litstralen ^) gehomzaincii a;in de gewone wetten

der terugkivatsing en breking.

2. De trillingstijd (mdergjuit eene vcramloring, ovenMmstcramende

met hetgeen men uit het beginsel van Doppler kan afleiden.

3. Wordt de amplitudo van h(>t invallende licht =: 1 gesteld, dan

is die van het teruggekaatiJte licht,

als de stralen in liet in valsvlak gepolariseerd zijn

:

sin (i — r) i 2 p^cos ii

sin{i -{ r) I Vni )

011 als zij loodrecht op 't invalsvlak gepolariseerd zijn:

tg (i — r)i^ 2pj cos i
j

tg (i + r) ( Fni )'

Daarliij zijn i en »• invals- en brekingshoek voor de relatieve

liclitstialen
; pi is de component van p, volgens de niuir de tweede

stof getrokken normaal, dus de snelhei.1 waarmede 't spiegelende

oppervlak terugwijkt.

Om de uitkomstofl op de proef te stellen kan men ze met de wet

van 't behoud van arbeidsvermogen vergelijken. Dit vereischt weinig

berekening als men aanneemt, dat de eerste stof de acther is («i := 1),

dat 't licht loodrecht invalt en dat de spiegel volkomen reflecteerend

is, d. w. z. dat hij, als hij stil staat, 't licht geheel terugkaatst.

Men verkrijgt dit geval als men n^ = oo stelt.

De volkomen refleeteerende spiegel laat geen licht door. Dat nu

toch de amplitudo van het teruggekaatste licht slechts

V

') Zie: Feraloffen en Mededeelingen. Reeks ![!, Deel TI, \>.%U -^^9 oï Arch. Néerl.

T. XXI, p. 129-134.
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maal die van het invalleiidc licht is vindt zijne verklaring hierin,

dat, terwijl de spiegel terugwijkt, telkens nieuwe dcelen der ruimte

met lichtbeweging, dus met arbeidsvermogen, gevuld worden en dat

bovendien wegens de lichtbeweging op den spiegel een druk wordt

uitgeoefend, die bij de verplaatsing een zekeren arbeid verricht.

Is in 't invallende licht k de maximumwaarde der dielectrische

verplaatsing, dan is het arbeidsvermogen in dien bundel per volu-

me-eenheid

2jiV' A:^ (1)

zoodat, wanneer de doorsnede van den lichtbundel met een vlak

evenwijdig aan den spiegel de grootte 1 heeft, per seconde een

hoeveelheid arbeidsvermogen

2^ F^r-, (2)

naar den spiegel wordt gevoerd.

De amplitudo in 't teruggekaatste licht is

en dus wordt per seconde weggevoerd het arbeidsvermogen

2 n V^ F (l — ^'^ (3).

Voor het verschil van (2) en (3) kan men schrijven

^n T^k^p^ (4).

Per tijdseenheid verplaatst zich de spiegel over een afstand pi en

wordt dus eene ruimte py met arbeidsvermogen gevuld. Het bedrag

daarvan wordt gevonden als men pi vermenigvuldigt met de som

van (l; en 2 n V^ k^ (l — -p\ ; het is dus

4 TT F^ k^ pi.

Dit is de helft van de hoeveelheid (4). De andere helft wordt

besteed tot het verrichten van arbeid bij het verschuiven vau den

spiegel. De druk moet dus bedragen

ijtV'^ k^,

hetgeen met de uitkomst van Maxwell overeenstemt.


