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Eene studie over de theorie der magneto
optische verschijnselen in verband met het Hall-effect. 

INLEIDING. 

1. Door een groot aantal physici zijn theorieën opgesteld tot ver
klaring van de magneto-optische verschijnselen. Deze geven echter 
meestal geen volkomen juiste beschrijving van de feiten, die door 
de waarnemingen ziin aan 't licht gebracht. De theorie van Gold
hammer 1) doet dit wel, en ook die van Lorentz 2), indien 
de hypothese, die er aan ten grondslag ligt, zekere aanvulling 
ondergaat, waarop in een vroegere mededeeling 3) reeds werd ge
wezen. Terwijl echter de theorie van Goldhammer niet zoo een
voudig is opgebouwd op de grondslagen der electromagnetische 
lichttheorie als mogelijk is, en berust op een zuiver mathematische 4) 
hypothese, waarvan moeilijk een physische interpretatie is te geven, 
gaat die van Lorentz, welke overigens meer bevredigend is, uit 
van de misschien eenigszins verouderde Helmholtz'sche bewegings
vergelijkingen voor de electriciteit. 

2. In de volgende bladzijden zal ik trachten aan te toonen, 
dat men, van de gewone vergelijkingen van Maxwell uitgaande en 
tusschen stroom en electrische kracht voor de punten van een mag
netisch veld een bijzonder verband aannemende, 'twelk de verschijn
selen van het Hall-effect reeds in zich sluit, een theorie kan op-

I) Goldhammer-Wied. Ann. 46, p. 71, 1892. 
~) Lorentz-Ärch. neerl. 19. - Versl. en Meded. Amsterd. (2) 19, p. 233, 1884 

Van Loghem-Dissertatie, Leiden, 1883. 
3) Wind--Versl. K. Ä. v. W. Amst., 3, p. 82, 1894. 
4) Goldhammer-l. c., p. 76. 
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bouwen, die op bevredigende wijze rekenschap geeft van hetgeen 
door nauwkeurige waarneming tot dusverre omtrent de magneto
optische verschijnselen is bekend geworden, en waaruit buitendien 
nog verschillende gevolgtrekkingen zijn af te leiden, die aan ver
dere waarnemingen kunnen worden getoetst. Bedoelde theorie is ont
staan uit de reeds genoemde theorie van Lorentz door een omwerking en 
aanvulling, welke ik, op uitnoodiging van Prof. Lorentz zelven, heb 
ondernomen; zij omvat als bijzondere gevallen de gewone optische ver
schijnselen bij breking en reflexie tegen een diëlectricum of een metaal. 

Overigens zal 't een en ander worden gezegd over het verband, 
dat er bestaat tusschen deze theorie en die van Goldhammer en 
van Drude 1), en zal worden aangewezen, hoe sommige bijzonder
heden omtrent de terugkaatsing van licht tegen al of niet gemag
netiseerde metaalspiegels, onafhankelijk van elke bijzondere theorie, 
reeds uit algemeene beginselen kunnen worden afgeleid. Doch ook 
zal een poging worden gedaan om, door van zekere bepaalde op
vatting omtrent het wezen der electriciteitsbeweging uit te gaan, 
te geraken tot het boven bedoelde, aanvankelijk slechts als hypo
these vooropgestelde verband tusschen stroom en electrische kracht 
in een magnetisch veld; en eindelijk zullen nog eenige opmerkingen 
worden gemaakt betrekking hebbende op die bepaalde opvatting 
van het wezen der electriciteitsbeweging. 

3. Herhaaldelijk zal ik mij veroorloven eenigszins uit te weiden 
over de wijze van afleiding of de physische interpretatie van ma
thematische formules, of ook over zaken, die eigenlijk meer in het 
algemeen op de electromagnetische theorie betrekking hebben dan 
in 't bijzonder op de magneto-optische verschijnselen. Ten einde 
daardoor het . geheel niet te veel aan overzichtelijkheid te doen ver
liezen, heb ik sommige van die uitweidingen met kleinere letter 
laten drukken. 

4. Bij de voltooiing van deze studie ben ik veel dank ver
schuldigd aan Prof. Lorentz, die mij bij het werk steeds ter zijde 
stond, nu eens mijn aandacht vestigend op een onjuistheid in mijne 
beschouwingen, dan eens een eenvoudigen weg aanwijzende of mij 
een nieuw denkbeeld tot uitwerking aan de hand doende, en heb 
ik meermalen gebruik gemaakt van, of voortgebouwd op beschou
wingen, voorkomende in zijne werken over de electromagnetische 
lichttheorie 2). Opmeer dan eene plaats zal men denkbeelden 

1) Drude-Wied. Änn. 46, p. 353, 1892. 
~) O. a. "La Théorie électromagnétiqlle de Maxwell", Leiden, 1892, en "Versuch 

einer Theorie der electrischen und optischen Erscheinungen in bewegten Körpern", 
Leiden, 1895. 
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of beschouwingen aantreffen, welke ook door andere schrijvers reed~ 
in denzelfden of eenigszins afwijkenden vorm werden gepubliceerd. 
Waar mij dit bekend is, zal ik er meestal melding van maken, 
hetzij in den tekst of door de betrokken publicatiën te citeeren. 

5. Het is misschien niet overbodig met een paar woorden de 
verschijnselen aan te duiden, waarop deze verhandeling hoofdzake
lijk betrekking zal hebben en die bekend staan als het Hall-effect, 
de Faraday'sche draaiing van het polarisatievlak en het verschijnsel 
van Kerr. 

Indien een dun rechthoekig metaalplaatje een electrischen 
stroom geleidt in de richting van twee zijner zijden, en twee 
aequipotentiale punten van die zijden door een geleiddraad zijn 
verbonden, dan zal een stroom in dezen geleiddraad worden opge
wekt - meestal zeer klein in vergelijking met den eerstgenoem
den stroom -, zoodra het plaatje wordt gebracht in een magne
tisch veld, welks krachtlijnen er niet evenwijdig aan loopen. Dit 
verschijnsel wordt aangeduid met den naam Hall-effect. 

Vele media bezitten de eigenschap het polarisatievlak van lineair 
gepolariseerd licht, dat er door gaat, te draaien, indien ze zijn ge
plaatst in een magnetisch veld, welks krachtlijnen niet loodrecht op 
de richting van den lichtstraal staan. Dit verschijnsel, reeds door Fa
raday ontdekt, heet de magnetische draaiing van het polarisatievlak. 

Indien een lichtstraal, loodrecht op of evenwijdig aan het in
valsvlak gepolariseerd, wordt teruggekaatst tegeneen spiegel, ver
vaardigd van ijzer, cobalt of nikkel, dan zal, onder gewone om
standigheden, de teruggekaatste straal op soortgelijke wijze zijn 
gepolariseerd als de invallende. Wanneer echter de spiegel is ge
magnetiseerd in een richting, die niet juist ..L het invalsvlak is, 
dan zal in den teruggekaatsten straal, naast het gewone licht, ook 
nog een lichtcomponente optreden, die loodrecht op dat gewone 
licht is gepolariseerd. Hierop komt het verschijnsel neer, dat be
kend staat onder den naam Kerr-effect. 
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6. 
7. 

$ 1. Eenige notatiëu. 

Big 1. duidt het gebruikte coördinatenstelsel aan. 
Kortheidshalve zal herhaaldelijk worden gebruik gemaakt 

z 

Fig. 1. 

Y 

, 
, 

/ , 

van notatiën uit de vector-algebra, die ook 
bij Lorentz 1) worden gebezigd. Daarbij 
worden vectoren hetzij door een Duitsche 
letter, hetzij door de drie componenten 
volgens de coördinaatassen, tusschen' ( ) 
geplaatst, aangeduid. Zoo zal 

X @" of (u , v, 10) den electrischen stroom, 
~ of (X,Y, Z) de electrische kracht, 
.5) of (a, (3, y) de magnetische kracht 

voorstellen. 
De tensor van een vector zal wel eens 

door de overeenkomstige Latijnsche letter worden aangeduid. 
~.c stelt de ontbondene van ~ volgens de x-as, ~n die volgens 

de normaal op een bepaald vlak, ~h die volgens een willekeurige 
richting in zulk een vlak zelve voor. 

Bij een grensvlak tusschen twee media duidt men met (~jJl en 
(~{1l)2 de limieten aan, tot welke ~n aan beide zijden van de grens 
nadert. 

cix , sil.x enz. staan voor () ~:J.';() t, () 2 ~x / () t2 enz., ci voor 
(cix , ci y , ci z), sil voor (~x' ~Y' 'ii z ) enz .. Het vector-product [~ . iSJ 
beteekent (~yiSz - ~z iSy, SU ziSx - ~xiSz' ~xiSy - ~yiSx)' het sca
laire product ~ iS beteekent A B cos 0, wanneer 0 den hoek tusschen 
de beide vectoren aanduidt. 

D t 'i!( t t (()~ z ()~!I () ~;L' () ~z () ~ll () ~.,,) 
.nO «s aa voor - - -- , - - - -- , -- - -- , 

()y () z () z ()x () x ()y 

n ' ~( ()~x +()~lJ+()~z 
.uZV ~ voor -- - - '- --. 

() ,z' () y () z 

1) Lorentz-Versuch u.s.w .. 
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$ 2. De te beschouwen verschijnselen. 
Naar tijd en plaats periodieke veranderingen. 

8. In het onderstaande willen we slechts electromagnetische 
evenwichtsstoringen in isotrope media beschouwen. 

Daarbij zullen we soms te doen hebben met stationaire toestanden. 
V oorzoover dit evenwel niet het geval is, zullen we alleen pe
riodieke toestandsveranderingen beschouwen en wel zoodanige , 
waarbij de veranderlijke grootheden, die den toestand karakteriseeren, 
alle kunnen worden voorgesteld als functiën Po van den vorm 

_27(( + )1 2'71" Po = e T a
, 

x b
, 

Y + c, 
Z ,Al C08 T (t - al {J} - bI !/ - Cl z) 

+ A2 8in 2; (t - al {J} - bl !/- Cl z)l .... 1), 

waarin t den tijd aanduidt en T een periode, die voor al die te 
beschouwen grootheden een gemeenschappelijke waarde heeft van 
een zelfde orde als de periode van lichttrillingen. Met al' a 2 , bI' b2, 

Cl' c2 worden daarbij constanten aangeduid, die voor al die groot
heden ook een gemeenschappelijke waarde hebben, terwijl Al en A2 

constanten voorstellen van in 't algemeen verschillende waarde voor 
de verschillende grootheden. 

Men herkent in 1) onmiddellijk den vorm van geheel algemeene 
uitdrukkingen, die een lichtbeweging met absorptie en van bepaalde 
golflengte karakteriseeren, en inderdaad willen we de electromag
netische evenwichtsstoringen , die we zullen beschouwen, ook met 
den naam lichtbewegingen bestempelen en ons reeds aanstonds voor
stellen, dat zij in het beschouwde medium ontstaan en worden 
onderhouden door een lichtstraal, welke op een zijner grensvlakken, 
in het algemeen schuin, invalt. 

De vormen Po zijn de reëele deelen van functiën Po' van den 
vorm 

Po' = (Al +iA
2
)erJ'[t-(u,+ia, ) x -(b,-f-i b,)y-(c,+i c, )zl •.. 2), 

wanneer 
2'71" i - ----p- = J. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3) 

wordt gesteld. 
De uitdrukkingen voor Po en Po' hebben hier betrekking op een 
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geheel willekeurigen stand van het coördinatenstelsel. Plaatsen we 
dit echter zoo, dat de y-as 11 wordt aan de snijlijn der twee 
vlakken, voorgesteld door 

al x + óI Y + Cl Z = 0, 
a2 x + b2 !/ + C2 z = 0 , 

en gaan daarbij de eerste leden dezer vergel~ikingen, met behoud 
van de symbolen x, y, z voor de nieuwe coördinaten, resp. over m 

dl x + cl Z, 

d2 X + c2 z, 

dan gaat Po over in den vorm 

P _ - ;," (d1 ;r; + e1 z) I A cos 2 7ï (t - d 1] - e z) 
-c 11 '1 l' 1 

+ A 2 si?t 2 'l~ (t- dl x - cl z) I_ - . . 4), 

en Po' m 

P' = (Al + i A
2

) C d' [t- (d, + id1 )x-(e, + i e,) Z] . . _ _ • • 5) . 

Terwijl we de bespreking van deze vormen, die als de uitdruk
king voor de meest algemeene lichtbeweging kunnen gelden, een 
oogenblik uitstellen, willen we eerst duidelijk maken, wat we be
oogen met het invoeren der complexe functiën P'. 

9. Onze berekeningen zullen ten doel hebben, voor de reeds 
genoemde veranderlijke grootheden waarden van den vorm P 
te zoeken, welke voldoen aan zekere grondvergelijkingen en grens
voorwaarden. Daar die echter alle lineair en homogeen zullen zijn 
ten opzichte van de bedoelde onbekenden en de afgeleiden daarvan 
naar x, y, Z en t, mogen we, zoolang er geen complexe of imagi
naire constanten in die vergelijkingen voorkomen, ook beginnen met 
te zoeken naar de complexe grootheden van den vorm p', die er 
aan voldoen, en dan, bij de interpretatie van onze uitkomsten, alleen 
de reëele deelen in aanmerking nemen. 

We merken nu dadelijk op, dat we zulk een uitdrukking P' 
differentiëeren of integreeren naar t door haar te vermenigvuldigen 
met J, resp_ J -1 1). Dit nu geeft aanleiding tot een vereenvoudi
ging, die in het vervolg herhaaldelijk zal worden toegepast. Om 
het gebruik, dat we daarvan zullen maken, duidelijk in het licht te 
stellen, zal ik verschillende groepen van vergelijkingen onderscheiden. 

I) Een integratie-constante behoeft niet te worden toegevoegd, zoolang wij ons 
alleen bezighouden met de periodieke vemnderingen in de ter sprake komende groot
heden. 
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1 0. Het is ons er om te doen, de te verklaren verschijnselen alle 
af te leiden uit een zeker aantal aan natuurkundige onderstellingen 
beantwoordende vergelijkingen tusschen de grootheden P. Die ver
gelijkingen zullen we noemen de primaire vergelijlcingen voor de 
groo th eden P. 

2°. Vervangen we in deze vergelijkingen, naar het boven reeds 
aangegeven beginsel, de reëele grootheden P door de complexe P', 
dan krijgen we wat we zullen noemen de primaire vergelijkingen voor 
de grootheden P'. 

Imaginaire of complexe constanten zouden in de vergelijkingen 
sub 1°. geen beteekenis hebben en mogen daarin dus niet voorko
men, en dientengevolge evenmin in de vergelijkingen sub 2° .. 

3°. In de laatstgenoemde vergelijkingen komen misschien afge
leiden of integralen voor van de grootheden P' naar den tijd. De 
differentiatiën en integratiën kunnen we dan alle, of voor een ge
deel te , vervangen door vermenigvuldigingen met J, resp. J - 1. Doen 
we dit, dan krijgen we een nieuw stel van vergelijkingen, die we 
8ecundaire willen noemen. Indien niet elke differentiatie naar t op 
de genoemde wijze is uitgevoerd, bevatten deze secundaire verge
lijkingen ook nog afgeleiden naar t; ook is het duidelijk, dat, daar 
J = - 2 7r i / 1', sommige van hare coëfficiënten als van l' afhan
kelijk moeten worden beschouwd en ook complex of imaginair 
kunnen zijn. Komen er werkelijk zulke complexe coëfficiënten in 
voor, dan bewijst dit, dat er in de primaire vergelijkingen afgeleiden 
of integralen, van oneven orde, van P' (resp. P) naar den tijd 
voorkomen .. 

Daar onze kennis van het mechanisme der electrische en magne
tische verschijnselen nog zeer veel te wenschen overlaat, kunnen 
we zeker niet reeds een volledig stel natuurkundige hypothesen 
vinden, dat tot verklaring van al de waargenomen verschijnselen 
voldoende is. Wel kunnen we echter beproeven een volledig stel 
primaire vergelijkingen voor de grootheden P te vinden, volledig 
in dien zin, dat al de waargenomen verschijnselen er uit zijn af 
te leiden. En als een eerste stap daartoe kunnen we wel be
gümen met, bij wijze van hypothese, aan te nemen secundaire ver
gelijkingen voor de grootheden P', - die, volgens het gezegde, 
complexe constanten mogen bevatten - mits onder voorbehoud, dat 
wij, indien we eenmaal een volledig stel secundaire vergelijkingen heb
ben gevonden, dan de primaire vergelijkingen voor P' en daarna die 
voor P zoeken, welke met die secundaire vergelijkingen correspon
deeren. Eindelijk kunnen we dan nog trachten physische hypothesen 
op te stellen, waaruit die primaire vergelijkingen voor P voortvloeien. 
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De grondvergelijkingen, waarvan we in 't vervolg zullen uit
gaan, wenschen we nu, in elk geval voorzoover daarin complexe 
constanten voorkomen, opgevat te zien als secundaire vergelijkingen 
in den aangeduiden zin. 

Verder merken we nog op, dat in het vervolg, zonder dat dit 
telkens uitdrukkelijk zal worden vermeld, de symbolen, waarmee 
de reëele grootheden P worden aangeduid, dikwijls ook dienst zul
len doen voor de complexe grootheden P'. 

10. Om nu de bespreking van de door de periodieke functiën P of pi (8.) ge
karakteriseerde lichtbeweging voort te zetten, schrijven we eerst voor 5) 

,_ _ ,} Ct - R (x 8in cp + z C08 <p)] 
P -AP - Ae . . ..... .. ....... . .. 6), 

waarin dan A staat voor (Al + i A2), R 8in <p voor (cl.! + i d2) , R C08 <p voor 
(el + i e2)· 

In 't algemeen moeten we nu R en <p als complexe constanten beschouwen, doch 
als bijzondere gevallen kunnen natuurlijk optreden die, waarin een van beide reëel 
is of beide het zijn. Bij de bespreking van den periodiciteitsfactor P zullen we 
eerst twee bijzondere gevallen belandelen om daarna tot het meest algerneene over 
te gaan. 

11. Zijn <p en R reëel, dan stelt 

x 8in <p + Z C08 <p = N... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7), 

bij elke bepaalde waarde van N, de meetkundige plaats voor van punten, waar
voor op elk willekeurig tijdslip pha5c en amplitude der lichtbeweging dezelfde zijn. 
Deze meetkundige plaats zullen we hier golj{1"ord noemen, terwijl we onder pka8en
front datgene zullen verstaan, wat gewoonlijk golffront heet, nl. de meetkundige 
plaats van punten van gelijke pbase, en onder amplitudenfront die van de punten 
van gelijke amplitude, welke beide meetkundige plaatsen in bet nu bewhouwde 
geval wel, doch in het algemeen niet samenvallen. 

N stelt, ,oor elk punt, de lengte van de loodlijn voor, uit den oorsprong op het 
go]jfront door dat punt neergelaten. Voor de punten, waarvoor deze loodlijn een 
bepaalde waarde N heeft en wier meetkundige plaats we het golffront N zullen 

noemen, gaat P over in e iJ [t - R NJ en verandert derhalve de phase der even
wiehtsstoring met den tijd op ue door dezen periodiciteitsfactor aangegeven wijze. 

De punten van het golft'ront (N + dN) hebben op den tijd (t + dt) dezelfde phase 
als die van het front N op den tijd t, d. i. de evenwichtsstoring plant zich gedu
rende het tijdselement dt voort over een afstand dN, gemeten op de normaal der 
golft'ronten, indien 

dN 1 t+ dt-R(N + dN) = t - RN, d. i. wanneer RdN = dt, of dt = 11" .8). 

Men kan dus zeggen, dat 1 IR de snelheid voorstelt, waarmee een golfi"ront valt 

bepaalde pka8e zich voortplant in de riehting van de uit den oorsprong op het golf
front neergelaten loodlijn, terwijl <p dan den hoek aanduidt, dien deze loodlijn met 
de positieve z-as maakt, gemeten naar den kant der positieve x-as. 

Het positieve of negatieve teeken van R wijst aan, dat de evenwichtsstoring zicb 
voortplant van den oorsprong af, of, respectievelijk, in tegengestelden zin. Absorptie 
heeft hier niet plaats. 

12. Is <p reëel, doeh R complex en gelijk aan (Rl + i R 2) (~ en ~ reëel 
genomen), dan stelt verg. 7) nog het golft'ront der lichtbeweging voor in den 
boven aangegeven zin; en dit golffront plant zich voort met een snelheid llRl . 

Doch er heeft thans absorptie plaats; er treedt nl. in de amplitude een factor 
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e - i cY R 2 N = e - 2n ~ N . . ... . ... . .. ... ... . . 9) 

op, en daaruit blijkt, dat wel de intensiteit der beweging nog voor alle punten 
van dezelfde N ten allen tijde gelijk is, maar dat die intensiteit bij positieve ~ 
vermindert naarmate N grooter wordt, bij negatieve R2 vermindert naarmate N 
kleiner wordt. Daar voor 't geval, dat er bij een werkelijke lichtbeweging ab
sorptie optreedt, de intensiteit in de richting der voortplanting afneemt, moet in 
een absorbeerend medium ~ steeds hetzelfde teeken hebben als Rl (vg!. het slot 
van 11.). De absorptie is natuurlijk sterker, naarmate ~ numeriek grooter is. 

13. Is ook nog rp complex - en nu komen we tot het meest algemeene geval, 
het geval, hetwelk bij metalen altijd voorkomt, wanneer daarin een lichtbewe
ging plaats heeft als gevolg van een lichtstraal, die, niet normaal, op een der be
grenzende vlakken invalt - dan hebben we 

e i'P + e - i lP . e ilP _ e - i'P 
(J08 lP = 2 ' en 8tn lP 2i 

Stellen we hierin rp = rpl + i rp2' met rpl en rp2 reëele hoeken aanduidende, dan 
krijgen we 

C08 'P = i: C08 lPl + i 8 sin rpl " . . . . . .. . . . . .... . 10), 
sin 'P = i: sin 'PI - i 8 C08 rpi .... .. .. .. .. .. .. . 11), 

door nog te stellen 

2 i: = 8 - rp2 + 8 rp2 ..... ..... . ... . ..... . 12), 

2 8 = 8 - rp2 - e rp2 . . . . . . . . . . . . •• 13). 
Daarbij is 

i:2 - 82 = 1 

en wordt, voor rp2 = 0 , i: = 1 en 8 = o. 
. ..... ... .. . .. 14), 

We hebben nu 

P =8 cY [t- (Rl + iR2 ) j(i: sin rpi - i 8 C08rpl) x + (i:c08rpl + i 8 sin rpl) z }]. .15). 

Er komt nu niet meer een enkel golffront in den boven aangeduiden zin ter 
sprake, maar in de eerste plaats een phasenfront, welks vergelijking is te schrijven 
in den vorm 

Rl i: (x sin rpl +z C08 rpI) + l~ 8 (x cos rpl - z 8in rpl)= NVRl 2 i:2 + 112
2 82 .... 16), 

als N weer dezelfde beteekenis heeft als vroeger. De voortplantillgssnelheid van 
zulk een phasenfront gemeten op zijn normaal is nu I /V R I 2 1:2 + 1~2 82• 

Verder hebben we hier een amplitudenfront, welks vergelijking is te schrijven in 
den vorm 

l~ i: (x sin rpi + Z C08 rpd - Rl 8 (x cos rpi - Z 8in rpl) = N' V R12 82 + 112
2 1:2 .. . 17), 

wanneer N weer rle lengte van de loodlijn voorstelt, uit den oorsprong op het am
plitudenfront neergelaten. Zooals in het vorige geval (12.) de grootte der absorptie 
werd bepaald door l~ eenvoudig, wordt zij het nu door 

V RJ 2 tJ 2 + Jl2 2 i:2 • .• •. • • .•• • • • .• 18). 
Noemen we (rpI + Xp ) en (rpI + l a ) resp. de hoeken, die de normalen op het 

phasenfront en het amplitudenfront met de z-as maken, dan volgt uit 16) 

.. 19), 

en uit 21) 

tg l a = _!!li . . . .. . .... . . ..... ... . . . 20). 
112 i: 
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In den vorm der functie P ligt (vg1- 8.) opgesloten, dat we de y-as van het 
coördinatenstelsel een bepaalden stand hebben gegeven. We zien nu uit den vorm 
der vergelijkingen 16) en 17), dat deze bepaalde stand evenwijdig is aan de richtingen 
van het phasenfront en het amplituden front. Volgens 8. is reeds ondersteld, dat de 
lichtbeweging in het metaal wordt teweeggebracht en onderhouden door een licht
straal, welke op het grensvlak ergens, in 't algemeen schuin, invalt; we onderstellen 
nu verder, dat die lichtstraal, voordat hij het metaal binnentreedt, een gewone 
lichtstraal in een doorschijnend medium is, waarbij phasenfront en amplituden front 
weer samenvallen tot een enkel golffront. Dan is het evenwel duidelijk, dat zoo wel 
het phasenfront als het amplitudenfront van de lichtbeweging binnen het metaal 
evenwijdig moeten zijn aan de snijlijn van het golffront der invallende licbtbeweging 
met het grensvlak. Daar die snijlijn .L het invalsvlak staat, komt de genoemde on
derstelEng omtrent den stand van het coördinatenstelsel dus daarop neer, dat we 
de y-as .L het invalsvlak aannemen. 

14. Indien we nog van het coördinatenstelsel de z-as .L het grens vlak leggen, 
wordt 

R 8in lP = R 8in rIJ • • ••• • ••••••••• 21), 

wanneer R het omgekeerde van de voortplantingssnelheid van het invallende licht 
in het aangrenzende medium, en rIJ den invalshoek aanduidt. Hoewel deze be
trekking, die voor een diëlectricum de bekende brekingswet inhoudt, eerst veel 
later kan worden afgeleid (46.), willen we reeds hier, in verband met het in 13. 
gezegde, er eenige eenvoudige gevolgen uit afleiden. 

Stellen we de complexe grootheid R tijdelijk: voor onder den vorm (!e iT, waarbij 
(! en T reëel zijn, dan volgen uit 21) de betrekkingen: 

Uit 23) volgt 

I; C08 T 8in IPI + () 8in T C08 IPI = .!!-. 8in 'P •• 
(! 

I; 8in T sin IPI - () C08 T C08 IPI = 0 . 

en dan verder uit 14) 

1;2_ 1 ___ ,.---,.---
- 1 - 0 2 T fg2 IPI 

terwijl we dan uit 22) vinden 

22), 

23). 

24), 

8in IPI R . 
:/~=:;=i<~~= = - 81n f]J C08 T •• • • • • • • • 26). 
V 1 - tg 2 T tg 2 IPI (! 

Deze vergelijking bepaalt den hoek IPi' wanneer R, f]J, Q en T gegeven zijn. Er 
blijkt o. a. uit, dat steeds 

tJ2 fJll < cotJ2 r . . .. . .. .... . . .. . ....... ... 27) 
moet zijn. 

De hoeken Xp en Xa, die met fJll de richtingen van ph asen- en amplituden
frout bepalen (vgl. p. 12), worden IIU gevonden uit: 

tg Xp = tg2 T tJ IPI ... .. .. . .... .... .... .... 28), 
tg Za = - 0 fJll .. ........ .. ....•. . .•.. . .• 29). 

Het amplitudenfront is dus .L de z-as, d. w. z. 11 het grensvlak. Dit volgt ook 
uit den vorm, dien de vergelijking daarvoor, 17), nu aanneemt, nl. 

z=N .. . ....... . .. . 

Voor den vorm 18), die de absorptie bepaalt, kunnen we nu schrijven 

112 I; 
C08 IPI 

. . 30). 

.. 31), 
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welke uitdrukking hier dus in de plaats komt van l~ bij het vorige geval, behan
deld in 12. 

Dat het grens vlak de richting van het amplitudenfront aangeeft is ook reeds, 
zonder behulp van de betrekking 21), daaruit af te leiden, dat alle punten van 
het grensvlak zich ten opzichte van de invallende lichtbeweging gelijk verhouden, 
wat de amplitude betreft, en dit dus ook wel het geval moet zijn met betrekking 
tot de lichtbeweging binnen het metaal. 

15. Dat de periode 1 van de te beschouwen periodieke electro
magnetische evenwichtsstoringen van een zelfde orde wordt onder
steld als de periode van lichttrillingen, en we dus alleen buitenge
woon 8nelle oscillatiën zullen hebben te beschouwen, brengt met 
zich de vereenvoudiging, dat er geen magnetisatie van het medium 
behoeft in rekening te worden gebracht, voorzoover er geen an
dere magnetische krachten optreden dan die, waarmee de periodieke 
evenwichtsstoringen op zich zelve gepaard gaan. Bestaat er, behalve 
die periodieke magnetische krachten, nog een ,constante magnetische 
kracht 91, dan speelt wel de aan deze 91 beantwoordende magne
tisatie van het medium een zekere rol, maar dan behoeven toch 
veranderingen in die magnetisatie, tengevolge van de periodieke 
magnetische krachten, niet te worden aangenomen. 

$ 3. De Maxwell'sche vergelijkingen en de grens
voorwaarden voor het geval, dat er geen "uitwendige" 

magnetische kracht bestaat. 

16 . Volgens de opvatting van Maxwell kan in alle lichamen het 
verschijnsel optreden, dat men electrischen 8troom noemt. Voor 
elke plaats bezit deze ten allen tijde bepaalde grootte en richting, 
zoodat hij, gemeten met een bepaalde eenheid - we kiezen de 
electromagnetische - kan worden voorgesteld door een vector @". 

Naar Maxwell is deze vector solenoïdaal verspreid over de ruimte, 
zoodat overal 

Div @" = o . . . .. . ..... . . . .. ... I), 

en bij de grens tusschen twee media 

(@"n)1 = (@"n)2· . . . . . . . . . . . . . . .. 11). 

Daaruit volgt, dat we van den electrischen stroom, voorzoover 
de opgegeven kenmerken betreft, een juist beeld vinden in de 
beweging eener onsamendrukbare vloeistof E, die de geheele ruimte 
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opvult. Deze vloeistof vormt dan het beeld van het agens, dat WIJ 

electriciteit noemen. 
1 7. Verder is het in den geest van Maxwells theorie den vector 

magneti8che !eracht ~ in te voeren en dien voor ons geval -
lichtbewegingen betreffende, bij welke (15.) de magnetische eigen
schappen der media buiten rekening mogen worden gelaten te dezen 
opzichte - te definiëeren door de betrekking 

Rot ~ = 4 7r @". . . . . . . . . . . . . . • .. A) 

en de voorwaarden der solenoïdale distributie: 

lJiv ~ = 0.... . . . . . . . . . . . . . lIl), 
(J.>n\ = (J.>n)2········· . . . . . . . IV). 

B,j A) behoort dan nog, zooals bekend is, de grensvoorwaarde 

(~h)l = (~h)2 · . . . . . . . . . . . . . . .. V). 

18. Het komt er nu op aan de bewegingsvergelijking voor de 
electriciteit aan te geven. 

Met het oog daarop is het wenschelijk , het beeld, hetwelk we ons naar het in 
16. gezegde van <le electriciteit ontwerpen, een weinig uit te werken. Daar is 
reeds gezegd, dat we kunnen beschouwen als beeld van de electriciteit een vloei
stof E, die onsamendrukbaar is en de geheele ruimte opvult. 

Deze stof E denken we ons nu op de eene of andere wijze, die we verder in 't 
midden kunnen laten, gekoppeld aan verschillende materiëele stelsels al' a2 enz., 
waarvan elk beantwoordt aan een der vormen van energie Al' .12 enz., die we aan
merken als in het electromagnetische veld kunnen de voorkomen. 

In ons beeld beschouwen we de stelsels al' a2 enz. als de dragers der energieën 
Al' .12 enz. Zij zullen, doordat zij zijn gekoppeld aan de stof E, op deze zekere 
krachten uitoefenen. Deze krachten, berekend per eenheid van de stof E, waarop 
ze werken, stellen we voor door de symbolen .lt i j zij vormen het beeld van de 
vectorgrootheden, die wij nuemen op de electriciteit werkende 1crackten j zij hebben ili 
elk punt bepaalde grootte en richting. 

Het is door de werking van deze krachten .lè i, dat we ons voorstellen, dat de 
verschillende energievormen Ai geheel of gedeeltelijk in elkaar overgaan. Zij ver
richten bij elke verplaatsing van electriciteit ieder · een arbeid gelijk aan de vermin
dering van den overeenkomstigen energie vorm Ai. Beantwoordende aan de electro
magnetische energie Al' de electrostatische energie .12 , de thermische energie A3 

(warmteontwikkeling in geleiders), de Peltier · warmte A4' de chemische energie in 
een galvanische batterij .A5, de chemische energie ineen electrolyt As, nemen we 
zoo achtereenvolgens aan als krachten werkende op de electriciteit: de electrisclte 
kracht door inductie .lè l , de dillectriscke veerkrackt .lè 2, den geleidingsweerstand .lt 3 
en verdere krachten .lt 4 , .lèó ' .lè s, die we noemen elect1·omotorisclte k1·acltten. 

Behalve deze krachten hebben we nog aan te nemen zekere verbinriiugskrachlell, 
die er tusschen de elementen der stof E werken wegens de eigenschap der solenoïdaliteit, 
welke we aan die stof hebben toegekend. Deze verbindingskrachten mogen we 
opvatten als hydrostatische drukkrachten, die op de elementen der stof E de werking 
van verwijderde elementen der stelsels a .i overbrengen. Berekend weer per E-eeu
heid en dan voorgesteld door het symbool .lè o, hebben we hier weer een kracht, 
welke in elk punt bepaalde richting en grootte heeft en voor ons het beeld is van 
den vector, dien wij noemen elect1·ostatische 1crackt. 
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De som van de vectoren .!t 0 en .!tI (electrostatische kracht en electrische kracht 
door inductie) noemen we de elect1'isclte kmcltt en stellen we voor door het sym
bool ~ • . 

Een belangrijke betrekking tusschen al de op de electriciteit werkende krachten 
in een zelfde punt, vloeit voort uit een verdere onderstelling, die we omtrent 
de stof E maken. Het is deze onderstelling, dat de stof E geen merkbare massa 
heeftl) en dat ,zij dus zelve niet de draagster kan zijn van kinetische energie, welke 
in wisseling zou kunnen treden met de energieën Ai. Voor de op de electriciteit 
werkende krachten volgt uit deze onderstelling de betrekking, dat zij in elk punt 
gezamenlijk evenwicht maken, zoodat voor elk punt geldt 

I: .\ti + .\to = O. 

Teneinde omtrent deze krachten nog iets naders te weten te kunnen komen, 
merken we het volgende op. Boven werd reeds gezegd, dat de krachten .\t i bij 
elke (werkelijke) electriciteitsverplaatsing zekeren arbeid verrichten, welke wordt 
gemeten door de vermindering der overeenkomstige energieën Ai. Doch men kan 
ook spreken van den (virtueele!l) arbeid der kracht .lt i, die beantwoordt aan een 
willekeurige vil'tueele electriciteitsverplaatsing, ook al zal aan zulk een verplaatsing 
in 't algemeen geen bepaalde verandering van den overeenkomstigen energievorm be
antwoorden 2). 

We bepalen een willekeurige oneindig kleine virtuaele electriciteitsverplaatsing 
door voor elk punt de oneindig kleine hoeveelheid electriciteit, die daar in beo. 
paalde richting door een vlakte-elementje .L die richting passeerende wordt gedacht, 
per eenheid van oppervlak op te geven en voor te stellen door den tensor van een 
vector t, waarvan de richting dan tevens de genoemde richting zal aanduiden. 

1) Mocht ooit uit proefnemingen blijken, dat de electriciteit (naar bovengenoemd 
beeld) zelve zekere massa heeft, dan kan dat beeld met een geringe modificatie nog wel 
dienst doen en kunnen eveneens de verdere beschouwingen van kracht blijven; we 
zouden dan namelijk de elementen der stof E nog aan een nieuw stelsel ft gekoppeld 
kunnen denken, dat aan al de bewegingen der stof E deelnam en dat een eindige massa 
bezat en derhalve de drager kon zijn van de kinetische energie, die we volgens de 
proeven, vóór het aannemen van zulk een nieuw stelsel a, aan de stof E zelve zouden 
moeten toeschrijven. 

2) We mogen alleen dan spreken · van een vermindering of vermeerdering van energie 
als geheel bepaald door een willekeurig aangenomen virtueele electriciteitsverplaatsing, 
wanneer we te doen hebben met energievormen, wier bedrag geheel van de plaats der 
electriciteit afhangt, en die dus - zooals b. v. de electrostatische energie - geheel een 
potentiëel karakter bezitten. Beschouwen we daarentegen b. v. de electromagnetische ener
gie, dan is licht in te zien, dat daarvan geen bepaalJe variatie beantwoordt aan elke 
virtueele electriciteitsverplaatsing, die we ons kunnen denken. Hebben we een elec
triciteitsbeweging, dan beantwoordt daaraan op elk tijdstip een bepaalde hoeveelheid 
electromagnetische energie A" op bepaalde wijze over de ruimte verdeeld. Aan een anderen 
bewegingstoestand, dien men uit dezen door variatie kan verkregen denken, zal ook weer 
een bepaalde distributie der energie A, voor ieder tijdstip beantwoorden. Aan de variatie 
van den bewegingstoestand beantwoordt nu dus wel voor elk tijdstip een bepaalde vari
atie der energie A" Doch het fingeeren van zulk een gevariëerde beweging beteekent (vg!. p. 
16), dat we voor elk oogenblik zekere E-verplaatsing fingeeren en die virtueele E-verplaat
sing zoodanige functie van den tijd laten zijn, dat de gevariëerde plaatsen van de ele
menten der stof E beantwoorden aan een denkbaren bewegingstoestand van de electrici
teit (den gevariëerden bewegingstoestand). Indien we nu niets dan een enkele virtueele 
E-verplaatsing voor een bepaald oogenblik beschouwen, dan komt daardoor nog geens
zins een gevariëerde electriciteitsbeweging ter sprake, zoodat er ook nog geen sprake 
kan zijn van een bepaalde variatie der energie A, voor ieder punt. 
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Uit het gezegde volgt, dat de aan een willekeurige oneindig kleine virtueele electri
citeitsverplaatsing beantwoordende arbeid Wi van de kracht .rei wordt uitgedrukt door 

Wi = f .rei t dT: , 

waarin .re; t het scalaire product van de vectoren .re , en ~ aanduidt en de integraal 
over de geheele ruimte moet worden genomen. In alle gevallen, waarin men den 
arbeid Wi op grond van waarnerniol!en of onderstellingen kan aangeven, stelt deze 
vergelijking in staat, tot een besluit omtrent den vector .!ti te komen. Het verdient 

daarbij opmerking, dat, zoo men den arbeid Wi en dus ook de integraal f .rei t dr kent 

alleen voor solenoïdale verdeelingen van den vector t, men verschillende vectoren 
~i zal kunnen aangeven, die aan onze laatste vergelijking voldoen. De hieruit 
voortspruitende onbepaaldheid kan veelal door voor de hand liggende hypothesen 
(b. v. omtrent de plaats, waar 5ei werkt) worden opgeheven en levert, al mocht dat 
niet mogelijk zijn, geenerlei bezwaar op, daar verschillende krachten .!ti, die bij 
alle te pas komende verplaatsingen t denzelfden arbeid verrichten, toch als acqui
valent kunnen worden aangezien. 

We beschouwen nu nader het systeem, bestaande uit de stof E en het daaraan 
gekoppelde stelsel al (dit kwam boven ree(ls ter sprake als de drager der elec
tromagnetische energie) en noemen dit het electromagneti8c1te systeem. Ten opzichte 
van dit systeem kunnen we de electrische kracht '8 beschouwen als voortvloeiende 
uit verbindingskrachten en al de andere op de electriciteit werkende krachten 
.re 2 , .!tg enz. als uitwendige krachten. Daar de stof E geen massa bezit, zal in elk 
punt de resultante dezer uitwendige krachten gelijk zijn aan het tegengestelde van '8. 

Op het electromagnetische systeem kunnen we nu bekende beschouwingen uit de 
mechanica toepassen (in a!l.nsluiting met de ideeën van Maxwell) om er de bewe
gingsvergelijkingen van te leeren kennen. We kunnen b. v. het principe van 
d'Alembert te baat nemen. Denken we ons voor elk oogenblik een met de verbin
dingen vereenigbare variatie van den stand van het electromagnetische systeem en 
laten we die variatie een doorloopende functie van den tijd zijn, dan is die voor 
elk tijdstip bepaald door zekere variatiën van de coördinaten van het systeem en 
dan beantwoordt daaraan voor elk tijdstip een bepaalde arbeid van de uitwendige 
krachten, welken arbeid we willen voorstellen door W u . Verder beantwoordt er nu 
aan al de opvolgende gevariëerde standen van het systeem gezamenlijk een zekere 
bewegingstoestand, dien wij de "gevariëerde beweging" zullen noemen. Bij deze ge
variëerde beweging komen gevariëerde snelheden zoo wel als een gevariëerde waarde 
van de kinetische energie van het systeem ter sprake. De kinetische energie van 
het systeem noemen we r en de variatie daarvan, welke beantwoordt aan den 
overgang van de werkelijke tot de gevariëerde beweging ör. Deze öT kunnen we, 
T als functie van de snelheden van 't systeem beschouwende, uitgedrukt denken in 
de variatiën dier snelheden. Geven we nu, in deze uitdrukking, aan de variatiën 
der snelheden waarden, die gelijk zijn aan de boven genoemde variatiën der (over
eenkomstige) coördinaten van het systeem, dan krijgen we zekere oneindig kleine 
grootheid, die we met ö'T zullen aanduiden en welke ook weer een functie van 
den tijd is. Het principe van d'Alembert geeft dan de betrekking 1) 

lfTu = #t ö'T- öT. 

Daar Wu ook het tegengestelde van den arbeid der electriwbe kracht 'B aanduidt, 
is het te verwachten, dat men, door de opgegeven betrekking toe te passen, kan 
komen tot een vergelijking, die het verband aangeeft tU8schen de kracht 'B en de bewe
ging der electriciteit, mits T slechts bekend is als functie van de grootheden, die 
deze beweging bepalen. KeilDen we de electromagnetische energie Al in hanr 

1) Lorentz - La théorie etc., p. 7. 
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af hankelijkheid van de stroomverdeeling en vatten we dan verder deze energie op als de 
kinetische energie van het electromagnetisch systeem, dan hebben we daarmee 
tevens T in haar afhankelijkheid van de stroomverdeeling en kan het zooeven be
doelde verband tusschen ~ en @: worden afgeleid. 

Inderdaad kan men b. v. op de hier aangeduide wijze komen 1) tot de vergelijking 

Rot ~ = - ~. 

19 . Vooral met het oog daarop, dat het niet zoo heel eenvoudig 
schijnt de aangeduide a1leiding van de vergelijking 

Rot ~ = - ~ ................. B), 

waarbij behoort de grensvoorwaarde 

(~h)l = (~h)2' ... . . . . . . . . . . . .. VI), 

op rationeele wijze te modificeeren voor een veld, waarin overal 
een constante magnetische kracht m bestaat naast de te bestudeeren 
electromagnetische toestandsveranderingen - het geval, waarom het 
ons hoofdzakelijk te doen is - komt het mij raadzaam voor, hier 
deze vergelijking eenvoudig aan te nemen als een der hypothe8en, 
die aan de theorie van Maxwell ten grondslag liggen. 

Deze opvatting komt overeen met die van Hertz en Heaviside 
en kan een voldoenden grond vinden daarin, dat de verklaring van 
tal van electromagnetische verschijnselen kan worden gebaseerd op 
deze hypothese, in verband met de vroeger opgegeven betrekkingen 
A), I) .... V). 

~ 4. Het verder verband tusschen @" en ~, In het 
bijzonder voor het geval van ~ 3. 

20. Het stelsel vergelijkingen A), B), I) .... VI) is thans nog 
niet in st&:'tt de electromagnetische verschijnselen geheel te beschrijven, 
zooals die in de natuur plaats vinden. Wel zijn ze voldoende om, 
bij gegeven stro om verspreiding , te doen voorspellen, welke mag
netische en electrische krachten er zullen optreden; maar voor een 
volledige verklaring van de verschijnselen is noodig te kunnen 
voorspellen, op welke . wijze de stroomvector en de andere daarmee 
samenhangende grootheden over de ruimte zullen zijn verspreid 
onder gegeven omstandigheden, d. w. z. bij gegeven electromotori
sche en andere op de electriciteit werkende "uitwendige" (in den 
zin van p. 16) krachten. Dit wordt echter mogelijk gemaakt door 
de volgende beschouwingen. 

Vooreerst merken we op, dat al de op de electriciteit werkende 

I) Lorentz - La. théorie etc .. 
Verhand. Kon. Akad. v. Wetenseh., (fe Sectie) Dl. V C 2 
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krachten in elk punt ten allen tijde met elkaar in evenwicht zijn. 
Noemen we de diëlectrische veerkracht ~2' den geleidingsweerstand 
~3 en de electromotorische krachten gezamenlijk L ~e, dan geldt dien
tengevolge de betrekking 

~ + ~2 + ~3 + ~ ~e = 0 .......... 32). 

We willen, voorzoover noodig, de electromotorische krachten 
~e als gegeven onderstellen. De diëlectrische veerkracht en den ge
leidingsweerstand mogen we niet als explicite gegeven aannemen; 
zij hangen echter op zekere wijze samen met den stroomvector (! 

en met de constanten, die den aard van 't medium bepalen. 
We kunnen nu - . op grond van aan de waarneming ontleende 
feiten, betrekking hebbende op den aard van dien samenhang -
komen tot een plausibele hypothese omtrent den vorm van de be
trekking tusschen ~ en (!, waarin vergelijking 32) overgaat, indien 
daarin ~2 en ~3 worden uitgedrukt in functie van (! en de ge
noemde constanten. Om tot den bedoelden vorm voor die betrekking, 
welke ons stelsel van vergelijkingen zal completeeren , te geraken, 
zullen we eerst eenige bijzondere gevallen beschouwen. 

21. Eerste geval: een diëlectricum, waarin geen electromotorische krachten 
werken. 

Het bedrag der electrostatische energie, die in een zg. diëlectricum bestaat bij 
de electriciteitsverplaatsing (gerekend van den natunrlijken toestand af) ~ (hier 
niets anders dan de zg. diëlectrische verplaatsing), is volgens Maxwell, zoo het medium 
isotroop is, in elk punt per ruimte·eenheid t 11 ~ 2 (~2 is een scalaire tweedemacht), 
waarin JI zekere constante is, afhankelijk van den aard van 't medium. Aan deze 
electrostatische energie beantwoordt (18.) de diëlectrische veerkracht, wier arbeid bij 
een oneindig kleine virtueele electriciteitsverplaatsing t (van den beschouwden stand 
af gerekend) gemeten wordt door de vermindering der electrostatische energie, d. i. 
in elk punt per ruimte-eenheid door - '/l ~ e (vg!. noot 2, p. 16), wanneer ~ e 
weer een scalair product aanduidt. Wij hebben hier dus 

j.!t2tdT=- j '/l~edT, 
waaraan voldaan wordt door te stellen 

.!t2=-1I~· 

Nu is (! = ~, of wel, voor onze periodieke bewcgingen (vgl. 9.) (! = J~, zoodat 
we, in het systeem van secundaire vergelijkingen (9.), het gezochte verband voor 
dit geval, waar de electrische kracht ~ met niets dan .!t2 heeft evenwicht te maken, 
kunnen uitdrukken door de vergelijking 

~ . j (! ............••............. 33). 

Daarin is nu de coëfficientvlJ imaginair, hetgeen we hebben op te vatten in 
den in 9. omschreven zin. Buitendien is afhankelijkheid van '/l van de periode 
a priori niet uit te sluiten, indien we met oscillatiën te doen hebben. 

22. Tweede geval: een geleider, waarin geen electromotorische krachten werken. 
Bestaat er in zulk een geleidend medium een constante stroom (!, dan treedt 

er warmteontwikkeling op. Aan de warmteontwikkeling beantwoordt als uitwen-
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'dige kracht de geleidingsweerstand (18.) .!t3' De arbeid, die per ruimte-eenheid en 
gedurende een tijdselement dt door deze uitwendige kracht wordt verricht, is, vol
gens de wet vau Joule, voor elk bepaald punt - " (!2 dt te stellen, wanneer" den 
zg. specifieken weerstand aanduidt. Voor dezen arbeid kunnen we ook schrijven 
- ,,<! <! dt of - " (! d'!>, waarin dan d'!> de w/Jrkelijke electriciteitsverplaatsing ge
durende het tijdselement dt voor&telt. 

Indien mag worden ondersteld, dat bij een virtueele electriciteitsverplaatsing e 
de arbeid v;m den 'weerstand per ruimte-eenheid voor elk punt in den overeen
komstigen vorm -" <! e is te schrijven, hebben we hier te stellen voor elk punt 

of wel 

~3 = -" <!, 

zoodat nu uit de betrekking 32) volgt: 

~ =" <! . . . . .• .. . ..........••..... . . 34). 

Deze vergelijking drukt de wet van Ohm uit en is dus in overeenstemming met 
de ervaring; in zoo verre vinden we hier een rechtvaardiging van de voorop
gezette onderdteUing. Geldt nu ook voor veranderlijke stroomen in een geleider 
de wet van Joule - en dit is wel aan te nemen - en is daar ook nog dezelfde 
onderstelling geoorloofd, dan kunnen we, ook voor deze, de betrekking 34), zon
der meer, beschouwen als het verband tusschen C! en ~ uit te drukken. Daarbij 
zou dan afhankelijkheid van " van de periode a priori weer niet zijn uit te 
sluiten. 

23. ])erde geval: een medium, dat de eigenschappen van een diëlectricum en 
een geleider in zich vereenigt, zonder electromotorische krachten. 

We hebben hier omzettingen tusschen electromagnetische, electrostatische en 
thermische energ'ie en we moeten dienovereenkomstig aannemen, dat de electrische 
kracht hier evenwicht maakt met de diëlectrische veerkracht en den geleidings
weerstand. 

Maken we de onderstelling, dat ook nu bij een virtueele elect.riciteitsverplaatsing 
t de arbeid van de diëlectrische veerkracht wordt voorgesteld door - <! ~ • 111/°, 
evenals in het geval van eeu zuiver diëlectricum (21.), en de arbeid van den 
weerstand door - "1 ~ c, evenals in het geval van een zuiveren geleider (22.), 
dan is voor dit geval 

en volgt dus uit 32): 

Daarbij zullen 111 en "1 dun zekere constanten zijn, afhankelijk van den aard 
van 't medium en correspondeerende met de constanten 11 en " van het eerste en 
het tweede geval. 

Maar we zouden ons ook kunnen voorstellen, dat er, als het ware, twee soorten 
van electriciteit zijn, welke beide aan de werking der electrische kracht zijn 
onderworpen, terwijl de weerstand slechts op de eene soort, de diëlectrische veer
kracht slechts op de andere soort werkt. In verband met deze opvatting zouden we 
den electrischen stroom hebben te ontbinden in twee deelen (!c en <!a, waarvan het 
eerste deel gehoorzaamt aan de wet voor zuivere geleiders, uitgedrukt door 34), en 
het tweede aan die voor zuivere diëlectrica, uitgedrukt door 33), zoodat 

l!~ =:..! ~, <!t = ~ ~ 
"2 112 

en dus het gezochte verband hier zou worden uitgedrukt door 
C 2* 
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1 cl <!:=[- + - JIj ..... . ...... ... . . ... . ... 36). 
X2 V2 

Bij deze opvatting zouden "2 en"2 twee constanten zijn, afhangende van deu 
aard van 't medium en beantwoordende aan de constanten " en " van vroeger. 

Zonder tusschen deze beide opvattingen en sommige andere, waartoe men ook 
zou kunnen komen, een keuze te willen doen 1), merken we op, dat de vormen 
voor het verband tusschen cr en ~, die in 35) en 36) zIjn uitgedrukt, beide 
kunnen worden beschouwd - voor het geval van periodieke stroomen - als bij
zondere gevallen van de meer algemeene betrekking 

<!:=p~ , 

als secundaire vergelijking (9.) opgevat en waarin p een complexe constante voor
stelt, afhangende vun den aard van 't medium en ook van de periode der stroom
wisselingen. 

24. In verband met het voorgaande willen we aannemen, dat 
- bij de lichtbeweging in een willekeurig medium, waarin geen 
"uitwendige" magnetische kracht bestaat - in punten, waar geen 
electromotorische krachten werkzaam zijn, het bedoelde verband 
tusschen @" en ~ wordt uitgedrukt dool' de betrekking 

@" = p ~ ........ . .......... 37). 

Daarbij vatten we deze vergelijking op als een secundaire, in 
de beteekenis, die daaraan in 9. werd gehecht, en p als een con
stante, die in 't algemeen complex is en afhangt van den aard van 
't medium en van 11

• 

Wegens het in 9. gezegde kan aan de secundaire vergelijking 37) 
beantwoorden een primaire vergelijking van den vorm 

Ao @" + Al ~ + A 2 & + .. = Bo ~ + BI ~. + B 2 ~. + ... 38) , 

wanneer p door de betrekking 

CAo + Al J + A2 J2 + .. )p = (Bo + BI J + E 2 J2 + .. ) 39) 

met de coëfficienten van 38) en met J samenhangende wordt 
gedacht. 

De vergelijking 38) kan worden geacht den vorm van het ver
hand voor 't geval van stationaire stroomen in zich te sluiten. 

Evenals de vormen voor 't gezochte verband, die in 35) en 36) zijn uitgedrukt, 

1) Van de keuze tusschen de twee genoemde opvattingen hangt het af, welke waarde 
men uit de waarnemingen zal afleiden voor de constanten, die men - .bij ieder der 
twee gevallen verschillend - als beantwoordende aan de diëlectrische constante en den 
speciJieken weerstand moet beschouwen. Bij de eerste opvatting heeft men een zuiveren 
geleider en een zuiver diëlectricum op te vatten als bijzondere gevallen van een medium 
met meer algemeene eigenschappen, gevallen nl. met dit bijzondere, dat de constante 1'" respec
tievelijk "" de waarde nul heeft. Bij de tweede 0l'vatting wordt voor een zuiveren ge
leider "', en voor een zuiver diëlectricum ". oneindig, indien zulke media als bijzondere 
gevallen van een medium met meer algemeene eigenschappen worden beschouwd. (Vgl. 
Poincaré, Electricité et Optique, T. I, p. 190.) 
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liggen natuurlijk ook die, welke hun uitdrukking vinden in 33) en 34) in den 
vorm 38) opgesloten. 

25. Voor het geval, dat er ook electromotorische krachten werken, maken deze 
met de electrische kracht ~ samen evenwicht met de vroeger genoemde uitwendige 
krachten. In dit geval treedt dus, ten opzichte van de beschouwingen in 21. .. 24., de 
resultante van de electromotoriscbe en de electrische kracht in de plaats van de 
laatste, en dus de vectoren som (~+ Ir) in de plaats van den vector ~, indien 
we de electromotorische kracht voor ieder punt door Q' aanduiden; allepn zou men, 
indien men wilde aannemen, dat op de beide soorten van electriciteit, waarvan in 
een deel van 23. sprake was, versc:hillende electromotorieche krarhten ~'l en @'2 kunnen 
werken, in de laatste twee vergelijkingen, die aan 36) voorafgaan, ~ moeten vervangen 
door (~+ @'l) en (~+ ~2) resp. en zou dan verg. 36) met de zooeven ge
noemde substitutie slechts doorgaan, indien men, voor dit geval, @' detiniëerde als 
(lh. @'l + (1/Jl2 • 1r2 ) / (1 / "2 + J/ Jl2)· Overigens wordt hierhij ondersteld, dat, onaf
hankelijk van het bestaan der electromotorische krachten, in elk ruimte·elpment 
voor de diëlectrische veerkracht en den weerstand de vroegere beschouwingen kun
nen blijven gelden. Dan hebben we derhalve, in plaats van verg. 37), voor het ver
band tusschen (! en ~ te stellen: 

Cl = p (~ + @:-) ••• ••••• ••••••••• • ••••••• 40). 

Indien geen electromo!orische krachten werken, is de stroomdistributie voor 
alle tijden bepaald als functie van de s!roomdistributie op een bepaald tijdstip, 
wegens de betrekkingen A), B), 37), I) . .. VI), daar we uit die betrekkingen twee 
der vectoren, b. v. ~ en ,x" geëlimineerd kunnen denken en dan nog een aantal 
betrekkingen overhouden, waardoor dan de dercle vector, (! dus, geheel wordt 
bepaald als functie van zijn distributie op een bepaald oogenblik. Het is in
tusechen duidelijk, dat we elke willekeurige electriciteitsbeweging, mits die slechts 
vereenigbaar zij met de voorwaarden der solenoïdaliteit, op ieder bepaald tijdstip 
kunnen verkregen denken door slechts aan de electromotorische kracht op 
elke plaats in de ruimte een geschikte waarde toe te kennen. Immers de wille
keurige waarden van @: bepalen, door de betrekkingen A) enz., ,x, voor ieder punt, 
en de willekeurige veranderingen van (! eveneens cle veranderingen van ,x, met 
den tijd, en deze bepalen op hun beurt weer de waarden van ~ door de betrekkingen 
B) en VI); eindelijk kan men dan, wegens de betrekking 40), voor elke plaats en tijd 
zoodanige waarden van Q' kiezen, dat aan het geheele stel vergelijkingen wordt voldaan. 

~ 5. De grondvergelijkingen voor het geval, dat er een 
"uitwendige" magnetische kracht m bestaat. 

26. De vergelijkingen A), B), 37) en I) ... VI) vormen een 
volledig stel, dat voldoende is als grondslag voor de verklaring van 
de onder gewone omstandigheden waar te nemen optische ver
schijnselen, mits men aanneemt, dat het licht in de verschillende 
middenstoffen bestaat in zeer snelle periodieke electromagnetis~he 
toestandsveranderingen. Ook behelzen zij de verklaring van de elec
trische verschijnselen, die optreden, wanneer in geleiders stationaire 
electrische stroomen plaats vinden. 

Doch niet meer liggen in dit stel vergelijkingen, in den op-
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gegeven vorm, de verschijnselen opgesloten, welke bekend staan 
onder de namen Hall-effect, electromagnetische draaiing van het 
polarisatievlak en Kerr-effect (zie de Inleiding). Stel b.v., dat 
we een "uitwendige" magnetische kracht m teweegbrengen door 
een constanten magnetiseerenden stroom \!1 op zekere wijze over 
de ruimte te verspreiden, dan kunnen we het symbool\! laten betrek
king hebben op de electriciteitsbeweging , die, naast dien stroom \!1' 
nog in het veld plaats grijpt. Bleven nu de betrekkingen A), B), 
37) en I) ... VI), ook bij het bestaan van de magnetische kracht 
m en den magnetiseerenden stroom \!1' onveranderd van kracht voor de 
electriciteitsbeweging , die naast den stroom \!1 nog in het veld mocht 
plaats vinden, dan zou een electriciteitsbeweging , gekarakteriseerd 
door een zekere distributie van den stroom \!, welke, indien 't mag
netisch veld niet bestond, zou voldoen aan de genoemde betrekkingen, 
ook bij het bestaan van het magnetisch veld met die betrekkingen 
in overeenstemming zijn en dus naast de electriciteitsbeweging \!1 
kunnen optreden. M. a. w. het magnetisch veld zou hoegenaamd geen 
invloed uitoefenen op de electriciteitsbewegingen , die naast den 
magnetiseerenden stroom kunnen voorkomen. Of wel, het Hall
effect noch de magneto-optische verschijnselen zouden zich voordoen. 
Het bestaan van deze uitwerkingen van de uitwendige magnetische 
kracht op de werkelijk optredende electriciteitsbeweging toont der
halve aan, dat althans niet al de betrekkingen A), B) ,37), I) ... VI) 
voor de electriciteitsbeweging \! onveranderd blijven gelden, indien 
zulk een constante magnetische kracht m bestaat. 

27. N u is het niet aan te nemen, dat de betrekkingen I) en 
II) eenige verandering zouden ondergaan ten gevolge van de mag
netische kracht m, daar zij de fundamenteele eigenschap der sole
noïdale distributie van den electrischen stroom uitdrukken. In de 
betrekkingen A) , III), IV) en V) behoeven we geen verandering 
aan te brengen, indien we ze slechts bl~iven beschouwen als geza
menlijk den vector 5) definiëerende en we de grootheid 5) dan ook 
nu opvatten niet zoozeer als de ware magnetische kracht (wat men 
daaronder wil verstaan en welke waarde die zou kunnen hebben, 
kunnen wij in het midden laten), maar als de magnetische 
kracht, welke bij dezelfde stroomdistributie (die altijd denkbaar is: 
vgl. 25.) zou bestaan, indien de magnetische kracht m niet bestond. 

Alleen de betrekking B), en daarmee VI), en 37) komen derhalve 
in aanmerking om de eene of andere modificatie te ondergaan, 
ten einde het geheele stel vergelijkingen rekenschap te doen geven 
van den invloed der uitwendige · magnetische kracht op de electri
citeitsbeweging. 
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28 . Uit beschouwingen van Hopkinson, Lorentz 1) e. a. blijkt, 
dat we de verschijnselen van het Hall-effect mathematisch kunnen 
beschrijven door voor het verband tusschen de vectoren .@" en ~, 
indien er een constante magnetische kracht 91 is, de eenvoudige 
betrekking 37) te vervangen door 

~ = ! @" - q [91 . @"J ' 
P 

waarin q een Creëele) constante voorstelt, afhangende van den aard 
van 't medium. Volgens de proeven van Kundt 2) zou zij, voor 
een bepaald magnetisch medium, wanneer dit nu eens zwak, dan 
eens sterk wordt gemagnetiseerd, nog evenredig moeten worden 
gesteld aan de magnetische susceptibiliteit van het medium. 

Het ligt nu voor de hand te beproeven, of het aanbrengen van 
deze verandering in het verband tusschen @" en ~ niet voldoende 
is om ook · de magneto-optische verschijnselen te verklaren. Zulk 
een poging zou geheel beantwoorden aan de oorspronkelijke theorie 
van Lorentz, zooals die door Van Loghem 3) is uitgewerkt; doch 
daar gebleken is, dat deze niet geheel met de waarnemingen 
overeenstemt, is de aangebrachte verandering nog niet geheel vol
doende. Wij zullen straks dezelfde hypothese met een geringe wij
ziging vooropstellen en aantoon en , dat wij er na die wijziging een 
theorie op kunnen baseeren , die met de tot dusverre waarge
nomen verschijnselen op voldoende wijze in overeenstemming is. 

29. Daar in 19. de vergel~iking B) als een zuivere hypothese 
is voorgesteld, zou een tweede weg om tot de verklaring der 
nieuwe verschijnselen te komen kunnen bestaan in het aanbrengen 
van een wijziging in deze hypothese. Hierop komt inderdaad de 
theorie neer, die Drude 4) voor de magneto-optische verschijnselen 
heeft voorgeslagen. Een korte bespreking van Drude's theorie en 
een vergelijking van deze met de onze zal in ~ 12 volgen Cvg!. 
ook 33.). Daarbij zal bl~iken, dat ook deze tweede weg tot een 
voldoende verklaring van de verschijnselen kan leiden; doch tevens, 
dat de oorzaak van deze onbepaaldheid van het verklaringsstelsel 
voor deverschijnseleü is gelegen in de omstandigheid, dat beider
lei veranderingen, die in het oorspronkelijke stel vergelijkingen kun
nen worden aangebracht, in den grond volkomen gelijkwaardig zijn 
en dat dan ook de beide verklaringsstelsels in elkaar kunnen wor
den getransformeerd. 

I) Lorentz - Versl. en Meded . . Amst. (2) 19, 1884; Arch. néerl. 19, p. 123, 1894. 
2) Kundt - Wied. Ann. 49, p. 257, 1893. 
3) Van Loghem - Dissertatie, Leiden, 1883. 
4) Drude - Wied. Ann. 46, p. 353, 1892. 
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30. De hypothese, die wij nu aan de verdere beschouwingen 
ten grondslag leggen, bestaat daarin, dat in die punten der 
ruimte, waar een constante magnetische kracht m bestaat 
(gesuperponeerd over de magnetische kracht .5), in den zm van 
27.), het verband tuss chen @" en ~ in het stelsel der se
cundaire vergelijkingen (9.) wordt uitgedrukt door 

~ = ~ @" - q [m . @"J . . • • • • • . • . • • •• C) 1), 
P 

waarm niet alleen p, maar ook q moet wo:cden opgevat als 
een in 't algemeen complexe constante, afhankelijk van den 
aard van 't medium en van de periode T der lichtbewegin
gen. Wegens de uit vele onderzoekingen gebleken veranderingen 
in den specifieken weerstand der metalen onder magnetiseerende 
invloeden, moeten we de mogelijkheid in het oog houden, dat p 
nog van de magnetische kracht mafhangt (vgl. 61.). · In de con
stante q moeten ook de magnetische eigenschappen van het medi
um, voorzoover zij invloed hebben op de te verklaren verschijnse
len, hun uitdrukking vinden; misschien zal zij voor een zelfde 
medium, wanneer dit nu eens sterk, dan eens zwak wordt gemag
netiseerd, aan de susceptibiliteit evenredig moeten worden gesteld. 

De betrekking B) laten we onveranderd, wat we, indien we ~ 
de electrische kracht blijven noemen, zoo hebben op te vatten, dat 
we in het magnetisch veld onder electrische kracht die grootheid 
verstaan, welke wij er onder zouden verstaan, indien dezelfde stroom
distributie bestond, doch de magnetische kracht m overal nul was 
(vgl. 33.). 

Willen we een interpretatie hebben voor de veranderde betrekking tusschen @: 

en ~,die in onze hypothese wordt aangenomen, dan kunnen we deze (vgl. overi
gens 33.), in verband met het in het laatst van 25. opgemerkte, vinden in de vol
gende uitdrukkingswijze: De invloed van de constante magnetische kracht Dl op 
de verspreiding van de vectoren @: , ~ en '8 is dezelfde als elie, welke, bij buiten
sluiting van die magnetische kracht, zou worden uitgeoefend door een electromo
torische kracht ~, voor elk punt in grootte en richting bepaald door de (secun
daire) betrekking 

~ = q [9l.@:J .. .... . ..... .. ... . .•.. .... 41). 

31. Het is niet van belang ontbloot op te merken, dat de vorm C) de eenige 
is, dien, bij zekere onderstelling, het onder den invloed der uillvendige mngnetische 
kracht veranderde verband tusseben cr en ~ kan annnemen. Vooreent bedenken 

1) We zouden even goed als derde grondvergelijking kunnen aannemen de betrekking 
@: = p '8 + r lm . '81 .... . . C'), 

waarin we C) kunnen omzetten, indien we machten van p q N tegenover p q N zelf 
verwaarloozen en voor p2q de constante ,. stellen. De te verkrijgen uitkomsten zouden 
dan alleen in zoo verre worden gewijzigd, dat de constante q overal werd vervangen 
door r/p2. 
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we, dat de verschijnselen, die tot het optreden van veranderingen in dat verband 
doen besluiten, slechts worden waargenomen, wanneer (! en m gelijktijdig van 
nul verschillen, en dat hun intensiteit altijd vrij wel evenredig met a en, bij 
onveranderde richting van m, ook met N (behoudens de evenredigheid met de 
susceptibiliteit) is bevonden. Het ligt dus voor de hand aan te nemen, dat de 
lIan de gewone uitdrukking voor ~ toe te voegen vector m in richting en grootte 
geheel door de beide vectoren <! en m wordt bepaald en van elk van hen lineair 
afhangt. Laten wij dit dus aannemen en ons, voor een oogenblik, drie loodrechte 
assen l, m en n denken, de eerste in de richting van (! en de tweede in het vlak 
vlln @: en m. 

Indien we nu de configuratie [(!, m, mJ met dit assenstelsel 1800 om de n-a.~ laten 
roteeren, dan komen @:, m, mt, mrn , zonder van grootte te veranderen, in stan
den, juist tegengesteld aan de aanvangsstanden. Daar nu, volgens onze onder
stelling, m geheel weer in de aanvangspositie moet· komen, moeten mI en mm 
noodzakelijk nul zijn en dus de vector m loodrecht staan op het vlak door <! en m. 
Voor het geval, dat m gelijk gericht is met @:, zouden deze beide vectoren dan 
samen nog niet ondubbelzinnig de richting van m bepalen, zoodat in dit geval m 
de waarde nul zal moeten aannemen. Bij willekeurige richtin?: van m bepaalt 
ieder van de componenten mI en mrn voor zich met @: een deel van den vector 
m. mt is echter gelijk gericht met <! en heeft daarom, volgens het voorafgaande, 
geen aandeel in den vect.or m, zoodat deze alleen wordt bepaald door mnt en <!. 
Uit dit alles wordt het duidelijk, dat m wel gelijk moet zijn aan het vector-product 
cm. ~J, vermenigvuldigd met zekere constante. 

Indien men nu voor deze constante een complex getal zet, hebben we dat op te 
vatten in zoorlanigen zin als in 9. werd omschreven en beteekent dat dus, dat er in de pri
maire vergelijking, die a.an de secundaire vergelijking C) beantwoordt, in plaats van 
een enkelen t.oegevoegden vector meen grooter aantal vector-producten cm. <!], [m . dJ 
etc., elk vermenigvuldigd met een constante (en zekere macht van à), voorkomt. Doch 
dan is voor ieder van die afzonderlijke termen de redeneering toepasselijk, die ons 
zooeven leidde tot de uitdrukking voor den vector m, mits we de vooropgezette 
onderstelling uitbreiden over elk der nieuw bijgekomen vectoren, daarin de @:, zoo 
noodig, door de overeenkomstige afgeleide van @: vervangende. 

32. De kracht \Z, aan het slot van 30. genoemd, verricht bij de werkelijke electri
citeitsverplaatsing geen arbeid, tiaar het scalaire product \Z(!, hetwelk dien arbeid 
per tijdseenheid en per ruimte-eenheid aangeeft, nul is wegens den onderling 
loodrechten stand van de vectoren \Z of q [m . <!j en (!. Ofschoon er dus geen reden 
is om er aan te twijfelen, dat de aangenomen vorm voor 't verband tusschen ~ en 
<! niet met de wet van 't behoud van arbeidsvermogen in strijd is, kunnen we ons 
toch de vraag stellen, vanwaar b.v. bij de gewone inrichting van de proeven over 
het Hall-effect de energie afkomstig is, die door den secundairen of Hall-stroom als 
warmte wordt ontwikkeld. De volgende redeneering geeft, tot zekere hoogte, een 
antwoord op deze vraag. 

We stellen ons een rechthoekig stukje metaalblad (goud of ijzer of eenig ander 
metaal, tlat het Hall-effect vertoont) voor, loodrecht op de krachtlijnen in een 
magnetisch veld tn geplaatst. Aan twee tegenover elkaar gelegen zijden van den 
rechthoek zijn de electroden van den primairen of hoofdstroom bevestigd, die ge
voed wordt door den een of anderen stroomgever. Aan de andere twee zijden, 
op punten, welke, indien m = 0 is, aequipotentiaal zijn, bevinden &ich de electroden 
voor den ~ecundairen of Hall-stroom, die door een willekeurige verbindingsketen 
kan vloeien. Terwijl nu, zoolang m = 0 is, de stroomlijnen in het blaadje parallel 
aan het laatstgenoemde paar zijden zullen loopen, zal er in de elementen van 
het blaadje, indien m zekere waarde krijgt, een stroomcomponente optreden, lood
recht op die zijden. Deze nieuw:e stroomcomponente kunnen we hier nu voor elk 
punt als den secundairen stroom beschouwen en de componente in de oude rich-
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ting dan als den primairen opvatten. De totale warmteontwikkeling, volgens de wet 
van Joule, mag dan worden gesplitst in hoofdstroomwarmte en Hall-stroomwarmte, 
ook voor de elementen van het metaalblnadje, daar altijd ~1 2 + ~m2 = C!2, indien 
~l en ~m de ontbondenen van ~ in twee onderling loodrechte richtingen zijn. 

Onze vergelijking C) zegt nu, dat in de elementen van het metaalblaadje de 
primaire stroom een transversale electromotorische kracht opwekt; deze onderhoudt 
den secundairen stroom. De waarde van q is nIs zoo klein te beschouwen, dat de 
genoemde transversale electromotorische kracht zeer klein is ten opzichte van ~ en de 
secundaire stroom dus ook zeer klein is ten opzichte van den hoofdstroom. Nu 
zegt echter verg. C) ook, dat de secundaire stroom op zijn beurt gepaard gaat met 
een electromotorische kracht in tegengestelde richting van den hoofdstroom. De 
hoofdstroom ondergaat daardoor een verzwakking, die weer zeer klein is ten op
zichte van den secundairen stroom en derhalve als een kleiDe grootheid van de 
tweede orde mag worden beschouwd. De intensiteit van den hoofdstroom kan dus 
worden voorgesteld door Io (1 - LfZ), wanneer Io de intensiteit zou zijn, zoo de 
electromotorische tegenkracht niet bestond, en Lf zekere zcer kleine grootheid van de 
eerste orde is. De stroomgever, welks electromotorische kracht Emoge bcdragen, stelt 
derhalve slechts een hoeveelheid energie E Io (1 - LfZ) beschikbaar in plaats van E Io, 
doch de warmteontwikkeling, die met den hoofdstroom correspondeert, zal, volgens 
de wet van Joule, slechts E Io (1 - 2 LfZ) bedragen, zoodat er nog een hoeveelheid 
energie E Io Lfz meer aan den stroomgever wordt onttrokken dan als warmte in den 
hoofdstroom vrijkomt. Dit surplus is het klaarblijkelijk, dat in den Ha]]·stroom als 
Joule-warmte, eveneens een zeer kleine hoeveelheid van de tweede orde, vrij moet 
komen. Voor deze redeneering is het onverschillig, of de weerstand op zich zelf onder 
den invloed der magnetisatie verandert of niet. 

Men ziet, dat, ten opzichte van deze redeneering, het geval van den Hall-stroom 
eenigszins analoog is aan dat van polarisatie-, inductie- en extrastroomen. 

33. De vraag doet zich voor, wat wij thans hebben te verstaan onder den vector 
~, die in de vergelijkingen B) en C) voorkomt. 

Willen we ons geheel vrij houden van eenig beeld omtrent het mechanisme der ver
schijnselcn, dan kunnen we de vergelijking B) opvatten eenvoudig als definitie van 
den vector ~ en de vergelijking C) een geheel hypothetisch karakter toekennen. Dit 
komt daarop neer, dat we in het magnetisch veld electrische kracht ~ blijven noemen 
dezelfde functie van den stroomvector, die we electrische kracht hebben genoemd 
in een niet gemagnetiseerd veld, nl. de functie, die door verg. B) wordt gedefiniëerd. 

Willen we daarentegen gebruik blijven maken van het in 18. aangeduide beeld 
omtrent het mechanisme, dan kunnen we den invloed van de magnetische kracht 
!l~ op tweeërlei wijze opvatten. 

We kunnen ons ten behoeve van den nieuw optredenden vector @ = q [!l~. C!] 
een nieuw stelsel a voorste]]en, hetwelk de aan @ beantwoordende krachten op de 
electriciteit gaat uitoefenen, zoodra de magnetische kracht m optreedt. Met deze 
opvatting is het in overeenstemming, indien we den vector ·@ een electromotorische 
kracht noemen (vgl. ook 't slot van 30.). 

Doch we kunnen ook dit nieuwe stelsel a laten samenvallen met een der reeds 
vroeger aangenomen stelsels ai, b. v. met het stelsel al' dat we in het beeld hebben 
opgenomen ten behoeve van de electrische kracht door inductie. Doen we dit, 
dan nemen we echter daarmee @ op in de electrische kracht door inductie 
en moeten we als de geheele electrische kracht door inductie thans verstaan de 
resultante van de kracht .11:1 van vroeger en deze nieuwe kracht @. Daarmee wordt 
dan ook de geheele electrische kracht, volgens het in 18. omschreven begrip, door 
deze nieuwe componente gewijzigd. We moeten dan nl. als electrische krar.ht op
vatten den vector ~D, die met ~ en ~ samenhangt door de betrekking 

'6D = ~ + ~ . 
Doen we dit, dan kunnen we voor B) schrijven 
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Rot (l1n - @:") = - ~ , 
of wel 

Rot (l1D - q [au:!:]) = - ~ . ........... . ........ B"), 
voor C) 

~D =! (;!: ..... . •... . . • . . .. . ......... • . C") 
P 

en voor VI) 

[(l1.J - q [m . (;!:J)h]t = [(l1n - q Cm . (!])"]2 ............. VI"). 

Aan deze opvatting beantwoordt het dus, indien we voor een magnetisch veld 
wel de vergelijkingen B) en C) blijven handhaven, doch ophouden den daarin voor
komenden vector l1 de electrische kracht te noemen, integendeel dezen naam 
toekennen aan den vector ~D of (~ + @) (vg!. verder hierover § 12). 

34. Omtrent een eigenaardige wijze, waarop men de onderstel
ling, dat q complex is, kan opvatten, zal later (~16) nog iets 
worden opgemerkt. 

Het imaginaire deel van q zou reeds in 't gewone Hall-effect bij 
veranderlijke stroomen een rol kunnen spelen. Dit zou mogelijk door 
geschikte waarnemingen zijn te constateeren. 

~ 6. V oortplanting van een lichtbeweging in een 
willekeurig medium bij magnetisatie evenwijdig aan 

het invalsvlak. 
35. Wij zullen nu onderzoeken, welke constante factoren er naast den 

periodiciteitsfactor P in de uitdrukkingen voor de componenten van ~, ~ 
en 5) moeten optreden bij een evenwichtsstoring, die zich in een wille
keurig medium zal kunnen voortplanten onder den invloed van een uit
wendige magnetische kracht m, en aan welke voorwaarden de in de 
uitdrukking voor P voorkomende constante R daartoe moet voldoen. 

Daarbij zullen wij ons voorloopig bepalen tot het geval, dat m 
.L de y-as staat, en leggen we de z-as in de richting van m. Dit 
komt, in verband met de reeds gemaakte beperking omtrent de 
richting van de y-as (vgl. het slot van 13.), daarop neer, dat we de 
magnetische kracht evenwijdig &'1n het invalsvlak van den op het 
metaal vallenden lichtbundel onderstellen. 

36. Substitueeren we nu de waarde van ~ uit C) in B), er 
rekening mee houdende, dat de vector m geen componente. heeft in 
de richting van de ()J- en de y-as, en passen we de betrekking I) 
toe, dan gaat B) over III 

1 d.· 
- Rot ~ + q N -~- @ = - ~ ............ Ba). 
p uZ 
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In de verdere berekeningen zullen we overal termen met een 
hoogere macht van p q N als factor, naast termen met p q N zelf, 
verwaarloozen; hiervoor hebben we, wegens de geringe intensiteit 
van het Hall-effect, a priori wel eenigen grond - in elk geval is het 
voor een eerste benadering ,geoorloofd. 

In aansluiting met het in 9. gezegde is bij al de componenten 
van de vectoren @", ~ en 5), daar ZIJ van den t~id en de coördina
ten afhangen door den factor P, 

ddt = J ., d: = - JR sin. cp . , 
d d - = 0 ., ~ = - JR cos cp .. 

dJ . oZ ' 

Dit toepassende op I) vindt men 

u sin cp + tv cos cp = o. . . . . . . . . . . .. 42). 

Indien we met a en b constanten aanduiden, die voorloopig onbe
paald blijven, kunnen we dus stellen: 

u = a cos cp. p 
v = b. P 
tv = -_. a sin cp. P I 

43), 

waarna uit Bil) volgt: 

Ct = - R cos cp [~b - q N a cos cp ] • P 

(3=R [}a+qNb cosCP ].P ...... 44). 

'Y = R sin cp [1 ó - q N a cos cp ] • P 

Uit A) zijn dan na ontwikkeling, behalve een identiteit, de vol
gende voorwaarden, waaraan de constanten a, b en R moeten vol
doen, af te leiden: 

b = + ia . ...... ........... 45), 

4 7r P . ' 
R2 = J' (l ± IJ q N i cos cp) • • • . . • • • • 46). 

Stellen we Bo datgene, wat R wordt voor N = 0, zoodat 

Ro 2 = 4 ; P .. . . . . . . . . . . . . . .. D), 

en verder 

IJ., = tpqN ................. E), 

ioodat, m verband met onze vroegere opmerking, machten van fJ.. 
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naast f.J. te verwaarloozen zijn, dan kunnen we voor 46) schrijven 

R = Ro (1 + f.J. i C08 q;) . . . . . . . . . . . . . . F). 

37. Met invoering van 45), E) en F) in 43), C) en 44) krij
gen we nu: 

1t = a C08 q; . P 
x = f!. (C08 q; + 2 f.J. 2) . P 

P -

v = + i a . P ... G), Y = + i f!. (1 + 2 IJ. i C08 q;) . P .. H), 
w = - a 8in q; . P - P -

Z a. P = - - 82n q;. 
p 

Cl. = + i Ro '!.. C08 cp (1 + IJ. i C08 q;). P 
P -

(3 = Ro f!. (l + f.J. i C08 cp). P . . . . . . .. K). 
p -

'Y = + i Ro '!.. 8in cp (1 + f.J. i C08 cp). P - p -

Deze vergelijkingen geven, in verband met D), E) en F) en de 
uitdrukking voor P, die uit 6) volgt, een mathematisch volledige 
beschrijving van de bij onze onderstellingen mogelijke lichtbewe
gingen van de periode T, in hun afhankelijkheid van de constanten 
p en q van het medium, de grootte der magnetische kracht en 
den hoek cp. 

38. Er liggen in de vergelijkingen D). . . . K) twee verschillende oplossingen 
opgesloten, hetgeen door de dubbele teekens is aangeduid. De bovenste teekens 
hebben gezamenlijk betrekking op de eene, de onderste op de andere der beide 
oplossingen. Uit verg. F) blijkt reeds, dat de beide mogelijke lichtbewegingen, die 
in deze oplossingen haar mathematische uitdrukking vinden, ten opzichte van voort
plantingssnelheid en absorptie in het algemeen een weinig verschillen, wanneer Il' 
niet nul is. Bij de verdere interpretatie van de gevonden oplossingen zullen we 
twee gevallen afzonderlijk beschouwen, dat van een diëlectricum en dat van een 
metaal. 

39. In een diëlectricum kunnen we (vgl. 21.) p imaginair, en dus, volgens D), 
Ro reëel stellen. Om nu het geval, dat m loodrecht staat op het grensvlak, 
waarop de lichtbeweging invalt, meer bijzonder in het oog te vatten - voor 't 
geval,_ dat mllhet grensvlak is, zouden we met zeer geringe wijziging in de 
redeneering, tot In hoofdzaak dezelfde conclusiën komen - hebben we, zooals 
later zal blijken 1): 

coa cp = coa CPo + Il' i ain2 CPo' ....... . . . .. . .. . .. 47) , 
ain cp = ain CPo ± Il' i ain CPo coa CPo ...... . . . .... • 48), 

waarin CPo een reëelen hoek voorstelt. 

I) Zie p. 37, verg. 68). 
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Stellen we voorloopig I-' = 1-'1 + i 1-'2 en R = Rl + iR2' met 1-'1' 1-'2' Rr en ~ 
reëele constanten bedoelende, dan vinden we nu uit G) onmiddellijk, met verwaar
loozing, als altijd, van machten van 1-', 

Rl = (1 ± 1-'2 cos epo) Ra ... . . . ...•........... 49) , 
Jl2 = ± 1-'1 cos epo Ra .. .. .... . .... . . . ...... .. 50). 

Door de uitdrukkingen voor cos ep en sin ep volgens 47) en 48), na vervanging 
van I-' door (1-'1 + i 1-'2)' te vergelijken met die volgens 10) en 11), vindt men, dat 
voor dit geval ,= 1 is te stellen, en dan volgt uit 14. (vgl. de uitdrukking 31», 
dat de absorptie geheel door R2 wordt bepaald. Het dubbele teeken van Rz in 
50) wijst dan echter aan, dat voor een der beide mogelijke lichtbewegingen Rl en 
Ez verschillend teeken zouden hebben, wat op een negatieve absorptie zou wijzen 
Cvgl. 12.) Dit ware ongerijmd, en we zien dus, dat 1-'1 nul, I-' dus zuiver ima· 
ginair, q derhalve reëel moet zijn. We komen zoo tot de ge\'olgtrekking, dat, 
indien p imaginair is, q niet anders dan reëel kan zijn. Dit is van belang bij het 
zoeken van een physischen grondslag voor de betrekking C) Cvgl. 98.). 

Nu kunnen we voor 47) en 48) schrijven 

cos ep = cos epo ± 1-'2 sin2 epo 
sin ep = sin epo + 1-'2 sin epo cos epo 

I ... .. ........ 51) 

en blijkt, dat de hoek ep in dit geval reëel is, maar wegens zijn afhankelijkheid 
van 1-'2 een weinig in grootte ver-

Fig. 2. schilt al naar de waarde van N. 

y 
40. Ter vereenvoudiging voeren 

we een hulp coördinatenstelsel in, 
waarvan de :17'-as, or, in het golf
front, de z' -as, OZ', langs de normaal 
daarop valt en de !J-as de oude 
richting behoudt (Fig. 2). De trans
formlltieformules worden: 

x cosep-z8inep=x'! 

+ ' . x sin ep ZC08ep=Z 

Indien we nu a PIp = ~ e iJ} en 
p = i p' stellen, met ~, J} en p' reëele 
grootheden aanduidende, \vaarvan 

de eerste van de coördinaten afhanO't de tweede lineair van de coördinaten en " , 

z 

den tijd afhangt en de derde een constante is, en Ra (1 + 1-'2 cos ep) kortweg door 
Ro' voorstellen, kunnen we voor de componenten van ~, ~ en .i;l volgens de 
nieuwe assen uit G), H) en K) afleiden: 

[U'Jl)=-p'~Sin7J1 [X' J= ~co87J(1+21-'2cosep)/ ' 
[vJ =+p'~C087J . . . . ..... G'), [YJ=+~8in7J(1+21-'2co8ep) I·····H )' 
LW'] =0 [ Z' J= ~C087J. + 21-'2 sinep) 

[a'J= ± Ro'~ sin 7J I ' 
[P']=Ro'~co87J ... . ............ . ....... K). 

Cr'J = 0 

We ZIen aan den vorm dezer vergelijkingen, dat in ieder bepaald punt de vec
toren @: en .i;l met constante snelheid cirkels in het golffront beschrijven, evenals 

1) Het symbool van een vectorcomponente of een vector of ook van den tensor van een 
vector, tusschen l] geplaatst, zal voortaan aanduiden, dat bepaaldelijk de reëele groot
heden (P en niet meer P' lvgl. 9.]) worden bedoeld. Doch ook zal in het vervolg 
dikwijls, gelijk tot dusverre, de nadere aanduiding door [1 worden weggelaten. 
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ook de ontbondene van \l volgens het golffront. De cirkels worden bij de beide 
mogelijke lichtbewegingen in verschillenden zin beschreven. De vector ~ zelf be
weegt zich niet in het golffront, maar in het vlak, dat tot vergelijking heeft: 

(2fL2 sin rp) x' ± (1 + 2fL2 cos rp) z' = const. .............. 52), 

een vlak dus dat 11 de y-as is en met het golfl"ront een kleinen hoek 8 maakt, 
bepaald door 

8 = ± 2fL2sinrp ..................... .. .. 53). 

Daar, zooals gemakkelijk is na te gaan, het scalaire product \l"", nul is, staan de 
vectoren \l en "'" steeds loodrecht op elkaar. De vectoren ([ en ~ zijn bij de 
eene lichtbeweging steeds gelijk, bij de andere steeds tegengesteld gericht. 

Het reeds in 38. genoemde verschil in voortplantingssnelheid (vgl. 49)) van de 
beide circulair gepolariseerde lichtbewegingen, brengt de magnetische draaiing van 
het polarisatievlak teweeg (vgl. § 11). 

41. Voor 't geval van de lichtbeweging in een metaal gelden ook nog de 
betrekkingen 47) en 48), doch rpo is daarin dan als complex op te vatten. We 
blijven daarom hier, evenals in 13., stellen 

C08 rp = I: cDa rpl + i 8 sin rpl" .................. 10), 
sin rp = I: ain rpl - i 8 C08 rpl" .................. 11). 

Beschouwen we van den vector % alleen dat deel \ll' hetwelk volgens H) niet 
explicite van fL af hangt, dan hebben we 

u = + i C08 rp . v I 54) Xl = + i cDa rp . YI I 5-) 
w=±isinrp.v· .. ······· , ZI=±iainrp. Y

I 
. ............ a, 

a= + icosrp. P'l r = ± i 8in rp . P' \ •... ••. ...•....... . .... 56). 

Stellen we nu, wat altijd kan, YI = ~ e i'l , P = keil, + Ro (1 ± fL i cDa rp) = rei s 
- met ~, 'I, Ie, l, r, 8 reëele grootheden bedoelende, waarvan alleen 'I van den 
tijd en alleen ~ en "I van de coördinaten afhangen - en voeren we de waarden 
van cos rp en ain rp uit 10) en 11) in, dan vinden we uit H) voor de componen
ten van \ll' alleen op de reëele deelen lettende (vgl. 9.), 

[Xd = ± ~ (8 8in rpl cDa "I + I: C08 rpl sin "I)l " 
[YIJ = ~ . co81J ...... . ..... H ), 
[ZrJ = ± ~ (8 cDa rpi cDa "1- I: sin rpi ain "I) 

uit G) voor de componenten van C! respectievelijk dezelfde uitdrukkingen met 
daarin ~ vervangen door k ~ en "I door (y + l), en eindelijk uit K) voor de compo
nenten van ~ respectievelijk nogmaals dezelfde uitdrukkingen met daarin ; ver
vangen door r ~ en "I door ("I + a). 

Daaruit volgt nu: 

1° [XIJ sin rpl + [ZIJ cos rpl + [YIJ 8 = 0 .. . .......... 57) 

en de overeenkomstige betrekkingen voor de componenten van C! en ~, waaruit 
is af te leiden, dat voor elk punt zoowel \ll als (! en ~ voortdurend vallen in 
het vlak, dat tot vergelijking heeft 

1) V gl. noot p. 30. 

x sin rpl + z coa rpl + Y 8 = const .................. 58) ; 

[\lIJ2 1) = ~2 1:2 ••••••• ••• • •• • • •. • •••• 59), 
i:(! J2 = k 2 ~2 1:2 ••••••••••••••.••••• 60), 
[.9J2 =r2~2!:2 ..................... 61), 
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zoodat de drie vectoren standvastig van grootte zijn; 

3° 
const. 

en 'wat daarmee overeenkomt voor de componenten van Q: en .\), waaruit volgt, dat 
de cirkelbewegingen van de drie vectoren met standvastige snelheid geschieden; 

4° dat de zin dezer cirkelbewegingen voor elk der drie vectoren dezelfde, doch 
bij de beide mogelijke lichtbewegingen tegengesteld is; 

5° dat 
......-'--

[<!] [ ~l J = [U J [FI ] co.\' (,!:~l = k~;J ~2 co8l , 
/ '--

[(,!: ] [s? J = L 0 ][ H] C08 (,!: S? = kr ~2 ;2 C08 (l- 8) , 

"""-',-
[ ~I] [S;l J = [Fd [H J C08 ~l S;l = r.;2!;'J eau , 

waaruit, In verband met het sub 2° opgemerkte, volgt: --- /.............. -----
(,!: 'BI = l, (,!:.\) = (l- 8), ~l S? = 8 , 

dat dus de configuratie der drie vectoren naar tijd en plaats standvastig is (wat 
ook reeds uit het sub 2° en 3° opgemerkte volgt) en, op zeer kleine richtings
verschillen na. bij de beide mogelijke lichtbewegingen alleen daardoor verschilt, 
dat, met betrekking tot (,!: en ~l' S' bij beide tegengesteld is gericht. Dit laatste 

wegens het dubbele teeken van de uitdrukking, waarvoor l' e i8 is gezet, en het 
daaruit volgende n bedragende verschil tusschen de waarden van 8 (resp. het tee
kenverschil van ,.) voor de beide mogelijke lichtbewegingen. 

42. Zonder ons nu verder te willen bezighouden met de vraag, of er in een 
al of niet gemagnetiseerd metaal van een lichtstraal in den gewon en zin sprake 
kan zijn, en - zoo niet - wat we dan misschien als lichtstraal in zekeren zin 
zouden mogen opvatten en wat er voor de beide mogelijke lichtbewegingen dan 
omtrent de richting van dien lichtstraal uit de mathematische uitdrukkingen zou zijn 
af te leiden, kunnen we thans hetgeen we omtrent de lichtbeweging in een metaal 
reeds vonden als volgt resumeeren. 

Zoodr,~ N een eindige waarde heeft - het is voor 'tgeen we nu zullen zeggen ge
heel onverschillig, of de magnetische kracht is gericht l.. of 11 het grensvlak 1) -
zijn er twee bewegingstoestanden mogelijk. Valt er op een grensvlak een licht
straal van zeker trillingsgetal onder zekeren invalshoek in, dan worden door de 
constanten p en q van het metaal 2) en grootte en richting van de magnetische kracht 
twee richtingen ' OZ' + en OZ' _ bepaald, die beide in het invalsvlak zijn gelegen en 
onderling slechts weinig verschillen. Deze richtingen, die met de z-as hoeken epI 
maken, bepaald door verg. 26), spelen een gewichtige rol bij de lichtbewegingen 
binnen het metaal, al zijn ze niet als de voortplantingsrichtingen daarvan op te 
vatten . Met elk der richtingen OZ' + en OZ' _ correspondeert nl. een lichtbeweging, 
die - bij behoorlijke constitutie van het invallende licht, waarvoor we in de vol
gende § de eüchen zullen opstellen - zich inderdaad binnen het metaal zal voort
planten. Deze beide lichtbewegingen hebben eenigszins, ofschoon zeer weinig, ver
schillende richtingen van ph ase-front, doch bij beide staat dit l.. het invalsvlak, 
zonder l.. de lijn OZ' te staan. De normaal op het phase-front toch wijkt verder 

I) De berekeningen van 39., 40. en 41. zijn, voor 't geval van magnetisatie evenwij
dig aan grens- en invalsvlak, geheel van toepassing, indien CP, door (t 7( - cP,) en 0 door 
- 0 wordt 'vervangen. 

2) De complexe constante p sluit de twee optische constanten van het metaal in zich, 
de complexe "Hall-constante" q twee zg. magneto-optische constanten. 
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van de normaal op hct grenwlak af dan de lijn OZ' 1). De voortplantingssnel
heden van de?e ph ase· fronten, in de richting van de normalen er op, zijn voor de 
beide lichtbewegingen een weinig verschillend. En ook is dit met de absorptie 
het geval; doch het amplitudo-front blijft bij beide 11 het grensvlak. 

Voor elk der beide lichtbewegingen is een vlak aan te geven, welks snijlijn met 
het invalsvlak .L OZ' staat en evenwijdig waaraan in ieder punt de vectoren ~, ~l 
en ~ met standvastige snelheid cirkels beschrijven. Deze cirkels worden bij de eene 
lichtbeweging in den eenen, bij de andere in den anderen zin beschreven, terwijl 
de norIDaal op het genoemde "vibratievlak" met de lijn OZ' een hoek maakt, op 
weinig na gelijk van grootte, doch naar verschillenden kant voor de beide bundels 
(verg. 58)). Deze hoek is grooter, naarmate de geleidende eigenschappen (0) van 
het medium tegen de diëlectrische meer op den voorgrond treden. De configuratie 
der vectoren (!, ~l en ~ is voor alle punten dezelfde en blijft ook voortdurend 
onveranderd. Zij verschilt bij beide lichtbewegingen, op zeer weinig na, niet dan 
door den zin van -Xl. 

De totale electrische kracht ~ bestaat, behalve uit den vector ~l> nog uit een zeer 
kleine componente, die in het xy-vlak roteert (zie vergg. H)); daardoor heeft de 
totale electrische kracht een vibratievlak, dat eenigszins afwijkt van dat van C! en -Xl, 
en volbrengt zij ook in de configuratie der drie vectoren C!. ~. ~ zeer kleine oscil
latiën. 

$ 7. Terugkaatsing en breking bij de grens van twee 
media, waarvan het eene, nI. dat, waarin het-gebro
ken licht zich beweegt, Hall-effect vertoont en het 
andet'e noch Hall-effect, noch absorptie - en dat 
wel voor 't geval van magnetisatie evenwijdi~ aan 
het invalsvlak. De theorie van het Kerr-effect. 

43. We willen nu, door toepassing van de grensvoorwaarden, het 
verband zoeken, dat er tusschen de constanten, die de in twee aan 
elkaar grenzende media mogelijke lichtbewegingen karakteriseeren, 
moet bestaan, opdat die lichtbewegingen gelijktijdig kunnen plaats 
grijpen - en wel voor het geval, aan 't hoofd dezer ~ vermeld. Daarbij 
zullen we twee bijzondere gevallen behandelen, 10 dat, waarbij de 

1) Dit blijkt uit verg. 28). Ook volrt uit die vergelijking, dat bij een zuiveren 
geleider (eenen, waarin geen diëlectrische nrplaatsing kan bestaan), indien p daarvoor 
reëel mag worden gesteld (vgl. 22.), de normtlal op het phase-front juist tweemaal zoo 
ver van die op het grensvlak afwijkt als de lijn OZ'; , - zou dan nl. = t 'TI: worden. 
Dat zou echter alleen streng doorgaan voor N = 0; voor N ::f: 0 zou het bij benadering 
waar zijn. 

Verband. Kon. Akad. v. Wetenscb., (1' Sectie) Dl. V. C 3 
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magnetische kracht 1.. het grensvlak staat, 2° dat, waarin ZIJ 

evenwijdig aan grens- en invalsvlak is gericht. Beide gevallen lig
gen opgesloten in het meer algemeene geval, dat we in ~ 6 zIJn 
beginnen te beschouwen. Het eerste geval noemen we dat van 
polaire, het tweede dat van aequatoriale terugkaatsing en breking. 
We zullen ze naast elkaar behandelen, doch moeten, daar vroeger 
aangenomen werd, dat de z-as in de richting der magnetische kracht. 
m loopt, voor beide gevallen het coördinatenstelsel verschillend 
plaatsen ten opzichte van het grensvlak der beide media. Het vlak 
van teekening als evenwijdig aan dat grensvlak beschouwende, dui
den wc door figg. 3 en 4 den stand van het coördinatenstelsel voor 
beide gevallen aan. 

I , 
.I , 

I 
I 

I 
I 

(Polair.) 

Fig. 3. 

,------- Z --Xk,4"7i-------

y 

(Aequatoriaal. ) 

Fig. 4. 

y 

X 
------- -" ~/.~/~-~-------

SI ~r_lJ1 - ;f_:;>(i;~,7- Ol, 
~. 1·-." .,. 

44. De grensvoorwaarden II) , IV), V) en VI), die we zullen 
hebben toe te passen, nemen hier den vorm aan: 

(10)1 = (10)2; 
(X)1 = (X)2' 
(Y)1 = (Y)2; 

(a\ = (a)2' 
({3\ = ({3)2' 
(Y)1 = (Y)2' 

(u\ = (u)2; 

(Y\ = (Y)2' 

(Z\ = (Z)2; 

(a)1 = (a)2' 
({3)1 = ({3)2' 
(Y)1 = (Y)2' 

45. In het eerste medium hebben we twee lichtbewegingen te 
onderscheiden, eene, naar het grensvlak gericht, den invallenden 
bundel I, eene, van het grensvlak komende, den teruggekaatsten 
bundel 11

• Deze beide bundels kunnen we mathematisch beschrijven 
door vergelijkingen van den vorm van 43), 44) en de uit 43) met 
behulp van C) af te leiden vergelijkingen, met overal echter fJ- = 0 ge
steld. Het verband 45) tusschen ó en a, welks noodzakelijkheid 
voor een medium met Hall-effect in een magnetisch veld werd 
afgeleid, behoeft hier niet te bestaan. Wel geeft ook hier een be-
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(Polair.) (Aequatoriaal. ) 
trekking als D) het verband tusschen 
bij het eerste medium behooren. 

de constanten R en p, die 

We zullen nu in het vervolg met een index 1, een index 2 of 
een accent respectievelijk aanduiden, of een grootheid op de licht
beweging in het eerste medium, op die in het metaal of, in 
't bijzonder, op den teruggekaatsten straal T betrekking heeft. 
Den invalshoek van I, gemeten als in figg. 3 en 4 is aangeduid, 
noemen we in beide gevallen IPt en het supplement van den hoek 
van terugkaatsing IPI', den hoek van terugkaatsing daarbij op de 
gewone wijze metende, d. i. van de normaal op het grensvlak af, 
doch naar den anderen kant dan den irivalshoek. Dan is het dui
delijk, dat in de uitdrukkingen 43) en 44) voor lP, bij I en 11 

respectievelijk in de plaats moeten komen 

I 
(t7r - lp) en 

(t 7r - IJlt') of wel ct 7r - <rt'). 

We hebben dus nu, voor a en b van 36. resp. G't en 81 st.el
lende, ter beschrijving van 1~: 

u = G't C08 IPt . Pt 
, v = 8 t . Pt 

10 = - G't 8in <rt . PI 

x= 

y= 

y= 

G't C08 IPt . P
t 

Pt 
~ p . t 
Pt 

D 818tJl epI P 
.11-1 . 1 

Pt 

I 
\ ' 

I 
\ ' Hetzelfde als hiernaast, doch 

met verwisseling van 8in IPI en 
C08 IPI ; 

47rPt D 2 _ . 
.11-1 -- _J_' 

voor 1 hetzelfde, doch met de symbolen G'l' 81 , IPI' PI van accenten 
voorzien; en eindelijk voor het licht, dat zich binnen het metaal 
moet voortbewegen Cvergg. D). . . K) en 6)): 

C 3* 
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(Polair.) 

u = a2 C08 IP2 . P2 
v = + i a2 . P2 
w = - a2 8in <f'2 • P 2 

X a2 p = - (C08 IP2 + 2 fJ- ~). 2 
P2 

Y = + i a2 (l + 2 fJ- i C08 IP2) . P 2 
P2 

Z - a2 · P - - - 8tn IP2· 2 
P2 

-·n ~ 1+· P 
Cl. = + ~ ·LJ,20 P2 C08 IP2 ( _ fJ- ~ C08 <1'2)· 2 

{3 = R20 ;: (l + fJ- i C08 IP2) • P2 

'Y = + i R20 ;: 8in IP2 (1 + fJ- i C08 <f'2) . P 2 

P
2 

= erf lt - R2 (x sin Q' 2 + Z cos '1',)] , 

R2 = R20 (1 + /J.. i C08 <f'2) 1), 

I 
j' 

n 2 _ 4 7ï P2 
·LJ,20 - J 

terwijl overal 

d= 

( Aequatoriaal. ) 

Hetzelfde als hiernaast, doch 
met verwisseling van sin IP2 en 
C08 IP2; 

46. De grensvoorwaarden moeten nu leeren , welk verband er 
tusschen de verschillende constanten moet bestaan, indien werkelijk 
deze uitdrukkingen gezamenlijk een mogelijke lichtbeweging in de 
beide media zullen voorstellen. 

De grensvoorwaarde 

(w)I = (w)2 (u)I = (u)2 
geeft 

crI PI 8in IPI + crI' PI' sin IPI' = a2 P2 8in IP2· .••.•.. 62), 

voor z = 0 en onafhankelijk van aJ. I voor aJ = 0 en onafhankelijk van z. 
Hieruit volgt in de eerste plaats, dat, 

onafhankelijk van aJ, voor z = 0, I onafhankelijk van z, voor aJ = 0, 

PI = P/ = P2 

moet zijn. Dit geeft vooreerst 

8in IPI' = 8~n IPI 

I) Een aan het symbool voor een grootheid toegevoegde index 0 beteekent hier en 
overal in het vervolg, evenals vroeger, dat de grootheid betrekking heeft op het geval 
N=O. 
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(Polair.) ( Aequatoriaal.) 

en dus, daar (zie figg. 3 en 4) 

3 > '> 1 1 "2?/" CPl "2?/" > IJ!I > - "2?/" , 

1J!1' = ?/" - IJ!I ...... . .......... 63), 
maar verder 

R2 8in 1J!2 = Rl 8in 1J!1· ............. . . 64) 

of, als we nog 1J!20 definiëeren door 

R2 sin 1J!2 = R20 8in 1J!20· ...... .. ...... 65) 
en 

Rl = ).. R20 • .... . ............ 66) 
stellen, 

8'ln 1J!20 

8zn IJ!I 
= ).. ................. 67). 

We hebben nu verder, wegens de betrekking, die er tusschen R2 
en R20 bestaat (vg!. p. 36), 

8inlJ!2 =8in 1J!20 + f.J.i.8i~:2o C081J!20! 68)./81·nIJ!2 =8in 1J!20 + 1~~8~n:1J!20 1 68 ). 

C081J!2 = C081J!20 + f.J. Z 8?n 1J!20 l C081J!2 = C081J!20 -+ IJ.. Z 81n 1J!20 tg 1J!20 

Eindelijk volgt nog uit 62) 

(0"1 + 0"1') 8iJt CPj = a2 8in 1J!2 

of wel 

0"1 + 0"1' = a2 À(l + f.J.ico81J!20) I 0"1 + 0"1' = a2 À (1 +1J.i8inIJ!20) 

en vindt men, door toepassing van de andere grensvoorwaarden , 
behoudens betrekkingen, die afhankelijk van de andere zijn, 

, À2 [ • + 2 ] ,_ À2 ( - .. 2 t ) 
0"1-0"1 =a2 -- C081J!20 + f.J.z(l C08 1J!20) , 0"1-0"1 -a2-- C081J!20 + f.J.'l8Z1Z 1J!20 §1J!20 ' 

~~ ~~ 

81 + 81 ' = a2 À 2 ( + 1 - 2 f.J. C081J!20) , 81 + 81 ' = a2 À 2 ( + 1 - 2 f.J. sin 1J!20) , 

, À . , À. 2 
81-81 =a2 --( + ZC081J!20-f.J. C082 1J!20)· 81 -81 =a2 --( +2C081J!20-/~C08 1J!20{91J!20)· 

~~ ~~ 

Hieruit volgt 

81 = (+ i 810 + f.J. c) a2 
0"1 = (0"10 + i f.J. d) a2 

wanneer we 810 , 810', 0"10' 0"10', c, c', d en d' bepalen door: 

1 .. 70), 
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(Polair.) 1 ( Aequatorit .. :al.) 

+ I _ 2,2 + ,_ 2 2 . C C - - ,.. C08 <P20 C C - - ).. 8W <P20 

I C08 2<P20 ' C08 2<P20 
C -- C = - ). C -- C = -).. tg QJ20 

d+ d
' C08 <PI 71). + d' . C08 <PI 71). 
= ).. C08 <P20 d = ).. 8'ln <P20 

d- d' = )..2 1 + C08
2 

<P20 d- d' = _ ),2 8in
3
cp20 

C08 <PI C08 <PI C08 <P20 

De hulpgrootheden 810 , 810' ..• d' zijn, behalve van de con
stante ).., slechts van <P20 en <PI afhankelijk, of, daar <P20 weer in 
<PI en ).. kan worden uitgedrukt, slechts van <Pl' Terwijl 63) en 
64) het verband aangeven, dat er tusschen <PI' <PI' en <P2 moet 
bestaan, geven dus de vergelijkingen 69) het verband aan, dat er, 
bij bepaalden invalshoek <PI' bestaat tusschen de constanten (ampli· 
tudines en phasen), die, naast de constanten der media, den inval
lenden , den teruggekaatsten en den gebroken bundel verder bepalen. 

47. Laat nu in het metaal twee bundels naast elkaar bestaan 
(alles bij een bepaalden invalshoek <Pl)' de eene beantwoordende 
aan de bovenste, de andere aan de onderste der dubbele teekens 
en verder bepaald resp. door waarden aH en a'1._ voor de constante 
a2• Dan behooren bij elk van hen twee bundels in het eerste 
medium, bepaald resp. door zoodanige waarden 8H etc. en 81_ etc. 
van de constanten 81 etc., dat (vgl. 69)): 

en 

81+ = ( i 810 + {J- c) aH 
crH = ( cr10 + i IJ- d) aH 

8 1_ = (- i 810 -+ 1'- c) a'1._ 8<_ = (- i 810; -+ . IJ- c) az_ 1. 73). 
cr1 _ = ( crlO - i IJ- d) az_ cri _ = ( cr10 - 2 IJ- d) az_ ! 

Wij stellen nu de voorwaarde, dl. t de beide invallende bundels 
samen vormen lineair gepolariseerd jcht met een · amplitudo der 
stroomvibratiën gelijk aan de eenh<.:ld, en vragen !laar den aard 
van het teruggekaatste en het gebroken licht. We onderscheiden 
daarbij twee ~ gevallen. 

Geval 1. De electriciteitstrillingen geschieden I1 het invalsvlaK , 
zoodat i8~gegeven: 8H + 8 1_ = 0, cr1+ + cr1_ = 1 , 
en we vragen: 

a2+, a2_, 8/+ + 81'_ = bs en cr/+ + cr1'_ = ap-

Geval Il. De electriciteitstrillingen geschieden .1 het invalsvlak, 
zoodat is gegeven: 81++ 81- = 1, (1"1+ + (1"1- = 0 , 
en we vragen: 
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(Polair. ) 

a2+ , a2_, 8/+ + 8/_ = a~ 
Uit de vergelijkingen 72) en 73) 

810 + i/.I. C 
a2+ = a2_ 

2 810 11'10 

(Aequatoriaal. ) 

en 11'/ ++ 11'/_ = bw 
vinden we nu voor geval I 

= 810 - Z /.1. C • • •••••• 74), 
2810 11'10 

b~ = '1~' - 81~ (.I. •••• 75); 
810 11'10 

en voor geval II 

a.)t- = _ _ iI1'10+{.l.d a
2
_= iI1'10 - /.l.d ....... 76), 

- 2810 11'10 2810 11'10 

as = 810' bi' = 11'10 d' - 11'10' d (.I. •• • • 77). 
810 810 11'10 

Substitueeren we in 75) en 77) de waarden van 810 , 810' etc. 
uit 70) en 71) en daarna die van À uit 67), dan krijgen we 

tg (IP1 - IP20) 

a
i,= tr; (IP1 + IP20) 7b) 

b _ 8in 2 <Ji1 8in <Ji20 I 8in 2 IPt sin IP20 tr; IP20 ' 

• - - - 8iJl 2 (<JiI + <Ji20) C08 (IPI - <Ji20) /J. b. = - 8in 2 (IP1 + IP20) C08 (IP1 - <Ji20) f.I. I 

a = _ 8in (IP1 - .- IP20) 

• sin (IP1 + <Ji20) 

b = __ 8in 2 <Ji1 8in <Ji20 I b _ 81:n 2 IPI 8in <Ji20 ~r; IP20 
iJ . 2( + ) ( ) f.I. i' - . 2( , ) ( ) f.I. 

8W <Ji1 <Ji20 C08 IP1 - IP20 8W <Ji1 --r <Ji20 C08 <Ji1 ·- <Ji20 

Deze uitdrukkingen voor ap ' bs , as en bp zijn in 't algemeen 
complex. Brengen we ze tot den normaalvorm ~ e i'l met reëele 
~ en 11 terug, dan geven de moduli ~ de amplitudines en de argu
menten 11 de phasen aan van de vier hier bedoelde lichtbundels, 
vergeleken met den invallenden lichtbundel, waaruit zij door reflexie 
ontstaan. 

In figg. 7 en 8 (p. 75) zijn standen aangegeven, die, volgens onze notatiën, bij de 
lichttrillillgen in de ver~chillende bundels, de stroom vector inneemt, WRlineer hij bij 
positief gerekende amplitndo een phnse heeft, tusschen 0 en OT gelegen. De invallende 
en de teruggekaat~te bundels, beide .L of 11 het invalsvlak gepolariseerd, zouden 
we als gelijk van pbase beschouwen, wanneer op eenig oogenblik en op eenige 
plaats van het spiegelvlak de aan alle vier beRntwoordende stroom vectoren hun 
maximumwaarde bereikten en daarbij resp. standcn, evenwijdig aan 11.12 , Ts' T41 in
namen. Die richtingen 11 , 12 , T3 • T4 noemen we de 8tandam'd1'iclttiJi[Jen resp. voor 
.L en 11 he~ iuvalsvlak gepolariseerd invallend dan wel teruggekaatst licht. (In ge
val I (zie boven) correspondeeren met T3 en T ... van figg. 7 en 8 resp. ap en bs, 
in geval n resp. bIl en as.) 

De volledige uitdrukking voor den stroomvector in elk der terug
gekaatste bundels heeft den vorm ~ e i "'1 A . P, wanneer die Van den 
invallenden bundel eenvoudig A. Pis. 

7\)). 
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Daar P = e" lt-····l en J = - 27ri /11, is het duidelijk, dat de 
11 voor elk der teruggekaatste bundels aangeeft de phase-vertraging 
met betrekking tot het invallende licht, waaruit hij ontstaat. 

We stellen nu 

1 
).. 

8zn fJil 

szn fJi20 
rrei'l: ........... 80), 

definiëeren twee hulpgrootheden p en Ct' door de betrekking 

p ei'" = C08 fJi20 = VI - rr- 2 e-2 i 'I: 8in2 fJil' 

waaruit volgt 
? C08 2 Ct' = 1- rr- 2 8in2 fJil c082 T, 

en verder de hulpgrootheden 1)l, 

?8in 2 Ct) = rr- 2 8in 2fJil 8in 2 T, 

Jl , J2 , Js ' (~4' PI' P2' Ps' P4 
door de betrekkingen: 

Dan hebben we 

8in (q'l + (P20) = 8in I{'l C08 lJ 'l rr - 1 e - i 'I: PI e i "I , 

8in (!Pi - (P20) = 8in !PI C08 'PI rr -1 e - i 1-. P2 ei ,r, , 

C08 «PI + <P20) = C082(PI rr -1 e - i 'I: Ps ei "3 , 

C08 (/TI - m ) - C082/T1 rr- 1 e- i ... · p- ei,'. 'Yl 'Y20 - 'Y1 4' 
tg !P20 = 8in !PI rr - 1 P - 1 e - ; ( •. + "') . 

Bedenken we nu nog, dat 

p.. = t P2 q N 
en dat 

R 2 J R 2 J <) • . rr2 . 1 
P2 = ~ = _1- rr~e2t .. = - --- e t (2 ~ + "i n') . .. 81), 

47r 47r 2A V 

wanneer A en V golflengte en voortplantingssnelheid van het be
schouwde licht in de eerste middenstof (het diëlectricum) voor
stellen, en stellen we eindelijk de complexe grootheid q N 

qN = peiS ••.. . ............ 82), 

file:///ohase-vertraging
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(Polair.) ( Aequatoriaal.) 

zoodat 
2 

f./,,=-4: Vp ei(2.,;+t 7t + S) ........... 83), 

dan vinden we voor de gevraagde normaalvormen ~ e i:'1 : 

ap = E2 Es . ei (". + ", - ", - J.) 

P4Pl 
s . 

ó _ (i 8W <Pl 
s - 2 S 

P PI P4 C08 <Pl 

as = E2 . ei (". - ", + n-) 
Pl 

. -p_. 
2AV 

.-p_ . 
2AV 

.-p_ . 
2AV 

. ei(S.r-oJ-2,', - ",-tJf + S ) 

48. Uit de formules 84) en 85) blijkt, dat het magnetisch veld 
in den gereflecteerden straal naast het gewone licht (ap , as), dat 
in de beide beschouwde hoofdgevallen evenals het invallende licht 
is gepolariseerd en van de magnetisatie geen invloed ondervindt, 
een nieuwe componente (ós , óp ) doet optreden, welke loodrecht op de 
gewone componente is gepolariseerd. We zullen haar de rtlagneto-op
ti8che componente noemen. Het optreden van deze componente con
stitueert het verschijnsel, dat bekend is onder den naam Kerr-effect. 

De grootheden, die men bij de gewone metaalreflexie phasen
ver8chil <P en her8teld azimuth noemt, zijn bepaald door 

<P = J1ap - J1as + 7r 1) = 3's - 3'4 .......... 86) , 

tg h = ~ ap = ~s ............... 87) , 
':>as P4 

wanneer ~ap en J1ap resp. den modulus en het argument van de 
complexe grootheid ap aa.nduiden en we voor modulus en argument 
van de andere in 84) en 85) uitgedrukte grootheden de overeen
komstige notatie invoeren. 

84), 

85) . 

I) Men noemt nl. phasenverschil de phasevertraging van de .l het invalsvlak ge
polariseerde componente in het teruggekaatste licht, met betrekking tot de 11 het in
valsvlak gepolariseerde componente, bU gelUke phase van de beide componenten in het 
invallende licht. Daarbti neemt men dan de amplitudines der verschillende componenten 
steeds positief en drukt de phasen uit met betrekking tot standaardrichtingen van den 
lichtvector, die niet geheel overeenkomen met de p. 39 door ons aangegevene, doch 
die - in verband met de figuren 7 en 8 (p. 75) - kunnen worden aangeduid als - I" 

I., Ta, T. bij fig. 7, of als I" - I., - T" - T, bij fig. 8. V gl. de notatiën, voor
komende bij Sissingh (Arch-néerl., 27, p. 176 enz., 1893). 
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(Polair.) (Aequatoriaal.) 
Het phasenverschil lP is nul, wanneer de invalshoek lP! nul is, 

en groeit tegelijk met dezen aan om 7i te worden voor lPi = t 7i. 

Het wordt t 7i bij een invalshoek · lPi = I, dien men hoofdinval8-
hoek noemt. De waarde, die het hersteld azimut h voor dezen 
invalshoek aanneemt, noemt men het hoofdazimuth H. Uit deze 
definitiën en de opgegeven betrekkingen valt af te leiden i), dat 
IT en T door de vergelijkingen . 

tg 2 (T - H) = - C08 2I tIJ 2H ........ .. . 88) 
en 

I 
c082H 

lT=tg V H ......... . ... 8!)) 
C082 (T- ) 

met de optische constanten I en H samenhangen en uit deze zijn 
af te leiden. 

De amplitudenverhouding van de magneto-optische componente, 
met betrekking tot het invallende licht, voor het eerste en het 
tweede geval resp. fJ-j en fJ-p noemende, vinden we uit 84) en 85) 
onmiddellijk 

1T4 

fJ- p = fJ-i = 2 3 
Pi P4 C08 lPi 

1T3 8in IPI 
fJ-p = fJ-i = 2 3 

P Pi P4 C08 IPI 

. _p_ ..... 90). 
2AV 

. _p_ ..... 90). 
2AP 

Het phasenverschil (phasevertraging) van de magneto-optische 
componente met betrekking tot de 11 het invalsvlak gepolariseerde 
gewone componente in 't gereflecteerde licht, gerekend naar de 
in de noot van p. 41 aangewezen standaardrichtingen , voor de 
beide gevallen resp. 1Jtp en 1Jli noemende, hebben we verder 

ntp = )jbp - )jas , 

nti = )jbs - )jas + 7i 

en derhalve 
?/lp = 4 T -- /j I - /j2 - /j 4 I Ulp = 3 T - W - /j I - /j2 

- t 7i + 8 91). - J4 - t 7i + S 91). 
mi = 4 T - /j I - /j2 - /j 4 ( mj = 3 T - W - /j 1 - /j2 

-+ t 7i + 8 J - /j4 - t 7i + 8 
49. De hier gegeven uitdrukkingen voor amplitudo en phase 

der magneto-optische componente verschillen een weinig van de 
uitdrukkingen, die door Sissingh 2) en Zeeman 3) voor de theo-

1) Zie b. v. Van Logbem - Dissertatie, p. 69. 
2) Sissingb - Arcb. néerl. 27, p. 236, 1893. 
3) Zeeman - Arch. néerl. 27, p. 274, 1894. 
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retische berekening dier grootheden zijn gebruikt en aan de dis
sertatie van Van Loghem 1) zijn ontleend. De punten van onder
scheid komen op het volgende neer. 

}o. Hierboven (vergg. 84) en 85)) zijn de argumenten der groot
heden bs etc. steeds zoodanig gekozen, dat de moduli, op den fac
tor p /2A V na, overal positief worden. Daardoor wordt, voor 't 
geval van polaire reflexie, hierboven 

I'-p = I'-i' daarentegen mI' = mi + 'Ir, 

terwijl bij Zeeman I'-p = -1'-" daarentegen ?lZp = mi. 

2 0. In plaats van de grootheid A, die bij Sissingh en Zee
man voorkomt en die, behalve de Hall-constante en andere fac
toren, een niet te berekenen constante El als factor bevat, treedt 
in de bovenstaande formules de factor p/2AV op, die geheel be
kend is, zoodra de modulus p van de Hall-constante voor de 
beschouwde electromognetische oscillatiën bekend is. . 

3°. Bovenstaande uitdrukkingen voor ?JIJ' en mi' zijn, behoudens 
het sub 1°. genoemde verschil, nog onderscheiden van de uit
drukkingen bij Sissingh en Zeeman door den term 8, het ar
gument van de door ons complex onderstelde Hall-constante -
welke term vanzelven wegvalt, zoodra we b.v. voor een bijzonder 
geval de Hall-constante reëel stellen, iets wat in de theorie van 
Lorentz-Van Loghem van den aanvang af geschiedt. 

De berekeningen in deze ~ zijn naar het voorbeeld van die in 
de verhandeling van Van Loghem uitgevoerd en gedeeltelijk aan die 
verhandeling ontleend. 

$ 8. Vergelijking van de theorie met de waarnemingen 
omtrent het Kerr-em~ct. 

50. Onder de waarnemingen, waaraan de voorafgaande theorie 
kan worden getoetst, treden op den voorgrond die, door Sissingh 2} 
verricht bij aequatoriale reflexie tegen ijzerspiegels, en die van 
Zeeman 3) en van mijzelven 4) omtrent polaire reflexie bij ijzer, 
cobalt en nikkel. Deze onderzoekingen toch hadden juist ten doel 
de theorie van Lorentz-Van Loghem op de proef te stellen; en 
ze zijn er dan ook op gericht geweest, met zoo groot mogelijke 

I) Van Loghem - Dissertatie, Leiden, 1883. 
~) Sissingh - Arch. néerl. 27, p. 173,1893 - Verh . K. A. v. W. Amst. 38, 1890. 
') Zeeman - Arch. néerl. 27, p. 252, 1893 - Di~s., Leiden, 1893 - Leyden Com-

munications N° 5, 8, 10, 189!. 
<) Wind - Vers!. K. A. v. W. Amst. 2, p.1l6, 1894 - Leyden Commun. no. 9, 1894. 
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nauwkeurigheid, voor allerlei invalshoeken, de waarden te vinden 
van amplitudo en phase der magneto-optische componente. 

De onderzoekingen van Sissingh hebben aan 't licht gebracht, 
dat bij aequatoriale reflexie tegen ijzer de waar te nemen amplitu
dines bij de verschillende invalshoeken vrij wel evenredig zijn met 
den van den invalshoek afhankelijken factor in de theoretische uit
drukking voor de amplitudo (verg. 90)). Of er ook overeenstem
ming in absolute grootte bestond tusschen de waargenomen en de 
theoretische waarden der amplitudines - in de onderstelling b.v., 
dat de Hall-constante ook hier de waarde moest hebben, bekend 
uit de proeven over het Hall-effect bij constante stroomen - kon 
daarbij niet 1) onmiddellijk worden uitgemaakt, daar in de door Sissingh 
gebruikte theoretische uitdrukking voor de amplitudo een factor El 

voorkwam, welke niet was te bepalen (vgl. 49. sub 2°.). 
Wat de phase der magneto-optische componente betreft, vond 

Sissingh, dat de geobserveerde wa9.rden niet overeenstemden met 
die, welke de theorie voorspelde (verg. 91) met 8 = 0; vgl. 49. 
sub 3°.). Doch - wat zeer merkwaardig was - hij vond een 
binnen ruime grenzen van invalshoek nagenoeg constant verschil 
tusschen de theoretische en de waargenomen phase. Dit verschil 
wordt wel het Si8singlt' sche phasenverscltil genoemd; we zullen het 
aanduiden door 8'. Het bedroeg bij de aequatoriale reflexie op 
ijzer ongeveer 85°. 

De onderzoekingen van Zeeman stelden zich nu vooreerst ten doel 
uit te maken, of ook bij polaire reflexie tegen ijzer een zelfde 
waarde van S' zou worden gevonden en of verder waarnemingen 
op de andere sterk magnetische metalen, cobalt en nikkel, bij ver
gelijking met de theorie soortgelijke resultaten zouden opleveren. 
Inderdaad bleek zoowel het een als het ander het geval te zijn. 
De evenredigheid van de waargenomen met de theoretische waar
den der amplitudines werd ten naaste bij steeds weer terugge
vonden, en eveneens een nagenoeg standvastig Sissingh'sch phasen
verschil. Voor polaire reflexie tegen ijzer vond Zeeman 8' = 80° onge
veer ; hij acht het verschil . van deze waarde met de door Sissingh 
voor de aequatoriale reflexie gevonden waarde te klein om er reëele 
beteekenis aan toe te kennen. Voor cobalt (polaire reflexie) werd 
door denzelfden onderzoeker gevonden S':= 49°.5, terwijl eindelijk 
waarnemingen van m~izelven, en later van Zeeman, voor polaire 
reflexie bij nikkel hebben gegeven 8' = 36°.5. De evenredigheid 
der waargenomen en theoretische amplitudenwaarden kwam bij 
nikkel minder duidelijk aan den dag. 

1) V gl. Sissingh - Ärch. neerl. 27, p. 239, 1893. 
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51. rrerwijl nu dus het Sissingh'sche phasenverschil bewijst, dat 
de oorspronkelijke theorie niet geheel met de waarnemingen over
eenstemt, is het volgens 49. onmiddellijk duidelijk, dat de theo
rie, aangevuld zooals hiervoren is geschied, geheel rekenschap 
geeft van de boven bedoelde waarnemingen omtrent het phasen
verschil. Immers ten gevolge van de aangebrachte aanvulling - het 
complex zijn van de Hall-constante - treedt er in onze uitdrukking 
voor de phase del' magneto-optische componente een nieuwe constante · 
8 op, nl. het argument van de complexe Hall-constante (verg. 91 ; 
vgl. 49. sub 3°.). De waarde van deze nieuwe constante is het dus 
juist, die door het Sissingh'sche phasenverschil wordt aangegeven. 

52. Het is thans van belang, ten opzichte van de amplitudines 
de door ons gewijzigde theorie nader met de waarnemingen te ver
gelijken. Inderdaad valt het niet moeilijk, uit de geobserveerde 
waarden van de amplitudo der magneto-optische componente, door 
vergelijking met de daarvoor gevonden theoretische uitdrukking (90)), 
de waarde te berekenen, die men volgens onze theorie aan den 
modulus der (complexe) Hall-constante voor de beschouwde lichtbe
weging heeft toe te schrijven. Immers wanneer de amplitudo fJ-p (resp. 
fJ-i) uit de waarnemingen bekend is, geeft verg. 90) ons dadelijk 
een middel om p/2AV te berekenen, daar de factor, waarmee deze 
grootheid in het tweede lid vermenigvuldigd staat, uit de gewone 
optische constanten ((1' en 7', of H en I) is af te leiden. Noemen 
we dien factor f, dan is fJ-p/ f (resp. fJ-d f) het nagenoeg con
stante verhoudingsgetal e 1), dat Sissingh en Zeeman door verge
lijking van de uitkomsten hunner proeven met de theorie van Lo
rentz-Van Loghem steeds afleidden. De waarden van dat getal e, 
uit de proeven van de genoemde schrijvers en ook van mijzelven af
geleid, geven ons dus juist de waarden der grootheid p/2AV voor 
de lichtsoort en den magnetischen toestand, waarvoor die waarden 
van e gelden. Vermenigvuldigen we deze waarden (nader opgegeven 
in de eerste tabel op p. 57) met c088, voor S nemende de bovenge
noemde voor 8' gevonden waarden (zie ook dezelfde tabel), en met 
2AV, voor A stellende 5.9 . 10 -5 en voor V 3.10 1°, dan krijgen 
we de in de onderstaande tabel opgegeven waarden voor p c088, 
het reëele deel van onze Hall-constante. 

Metaal 

Fe 
Co 
Ni 

Magnetische toestand p I p cos s I Waarnemingen, waaruit afgeleid 

Magnetisatie = 1400 5300 460 Sissingh (aequ. refl.) 
Magnetisatie = 430 1990 1290 Zeeman (pol. refl.) 
Magn.inductie=8000 1950 1570 Wind, Zeeman (pol. refl.) 

I) Sissingh - Arch. néerl. 27, p. 248, 1893. 
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Het ligt nu voor de hand, de hier gevonden waarden van 
het reëele deel der Hall-constante te vergelijken met de waarden, 
die voor de Hall-constante bij stationaire stroomen zijn gevonden. 

Met het oog op de groote verschillen, die de voor die Hall
constante gevonden waarden vertoonen, al naarmate verschillende 
monsters van een zelfde metaal onderzocht z\ln, is als Hall-constante 
voor iedere bepaalde stof op zichzelf nog niet een eenigszins behoor
lijk vaststaand getal aan te geven. Voor een globale vergelijking is 
het voorhanden materiaal echter voldoende. De onderzoekingen van 
Von Ettinghausen en Nernst 1) b. v. hebben gegeven 

bij een magn. indnctie B, een waarde voor Iq I B, 

voor de meblen variëerende variëerende 

van ~tot 
-

van I tot 

Ijzer NO 1 .. . . 1550 11350 + 16 + 117 

" 
NO 2 .... 3000 11320 + 20 + 71 

Cobalt NO 1. ... 1550 13530 + 23 + 185 

" 
NO 2 .... 5650 14150 + 26 + 49 

Nikkel NO 1. ... 

I 

5750 13530 - 102 - 107 

" 
NO 2 . ... 1550 15850 - 37 -- 130. 

Deze waarden van [qJ B vergelijkende met de waarden, in het 
vorige tabelletje voor p C08 8 [het reëele deel van onze Hall-constante 
qNJ opgegeven, en bedenkende, dat altijd B > N, zien we, 
dat ook voor ijzer, maar vooral voor cobalt en nikkel, de waarden 
van p C08 8 uit het Kerr-effect volgende in èlk geval veel malen 
grooter zijn dan die, welke voor de Hall-constante [q] N uit de 
proeven van Von Ettinghausen en N ernst voor constante stroomen 
zouden zijn af te leiden. En verder, dat voor nikkel het teeken 
van beideflei waarden zelfs niet overeenstemt. Het een noch het 
ander behoeft echter als een argument tegen onze theorie, die 
verband brengt tusschen het Kerr- en het Hall-effect, te worden 
opgevat, daar door ons van den beginne af (vgl. 29.) afhanke
lijkheid van de Hall-constante van den trillingsduur is ondersteld. 
Zoolang nu de wet der dispersie geheel in het midden wordt ge
laten, kunnen zelfs groote verschillen tusschen de Hall-constante 
voor constante stroom en en het reëele deel van de Hall-constante 
voor zeer snelle electrische oscillatiën als zeer goed mogelijk wor
den aangemerkt; en dit te meer, daar andere eigenschappen, 
zooals de specifieke weerstand en de diëlectrische constante, soms 
ook een zeer sterke dispersie vertoonen. 

1) Von Ettinghausen en Nernst - Wien . Ber. 94, p. 560, 1887. 



Eindelijk zou men misschien als een argument tegen de voorafgaande 
theorie willen opwerpen, dat er sommige lichamen zijn (tellurium, 
bismuth etc.), waarbij het Hall-effect zeer sterk is, zonder dat er Kerr
effect bij valt waar te nemen. Intusschen bewijst dit feit, van het 
standpunt onzer theorie beschouwd, niets anders dan dat voor zulke 
stoffen bij zeer kleinen trillingsduur de modulus p der Hall-constante 
niet groot genoeg is om de amplitudo der magneto-optische componente 
een meetbare waarde te doen aannemen. Het is niet ondenkbaar, 
dat de magnetiseerbaarheid der metalen bij de dispersie wet der 
Hall-constante een bepaalde rol speelt, van welke o. a. het eigenaardige 
feit een gevolg kan zijn, dat ten opzichte van het Kerr-effect de sterk 
magnetische metalen een uiterste plaats innemen, zonder dat dit ten 
opzichte van het Hall-effect het geval is. Aan den anderen kant be
hoort men niet uit het oog te verliezen, dat de uitdrukkingen voor 
de amplitudo der magneto-optische componente, behalve p, ook een 
factor f bevatten, die afhankelijk is van de gewone optische constan
ten van 't medium en voor lichamen als tellurium en bismuth een 
bijzonder kleine waarde heeft, vergeleken met de waarde, die hij 
voor de (veel beter geleidende) sterk magnetische metalen aanneemt. 

$ 9. Afwijkingen tusschen theorie en waarnemmg. 

53. In 't algemeen vertoonen de waargenomen phasenverschillen 
binnen ruime grenzen voor den invalshoek (25°-. 80° b. v.) een 
zeer voldoende mate van overeenstemming met de voorafgaande 
theorie. Eenigen tijd geleden zijn er echter door Zeeman 1) 
waarnemingen bij normalen inval verricht, waaruit een Sissingh'sch 
phasenverschil zou · volgen, dat bij ijzer + 10°, bij cobalt + 4° 
verschilde van het bij groote invalshoeken gevondene 2). Verder liet 
bij bijna al de verrichte waarnemingen de evenredigheid tusschen 
de waargenomen en de berekende amplitudenverhoudingen (de ge
lijkheid der bij verschillende invalshoeken voor e (52.) gevonden 
waarden, gereduceerd tot gelijke magnetisatie) min of meer te wen
schen over. Bij nikkel voornamelijk waren deze afwijkingen niet 
onbeduidend. 

1) Zeeman - Vers!. K. A. v. w. Amst. 3, p. 221, 1895. 
2) Dr. Zeeman deelde mij mede, dat hij vooralsnog de mogelijkheid niet geheel buiten

gesloten acht, dat deze afwijkingen, voor een deel althans, zijn toe te schrijven aan de 
methode van waarneming. Hiervan willen we echter voorloopig afzien. 
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54. De laatstbedoelde afwijkingen behooren misschien wel ge
heel op rekening te worden gesteld van onjuistheden in de bere
kening, welke kunnen voortvloeien eensdeels uit onze geenszins 
volledige kennis omtrent de wet van samenhang tusschen de Hall
of Kerr-constante en den magnetisch en toestand, anderdeels uit on
volledige kennis van de magnetische eigenschappen der gebruikte 
metaalspiegels. 

Wel is nl. uit proeven van Kundt 1) en van Du Bois 2) ge
bleken, dat niet alleen de magnetische draaiing van het polarisatie
vlak in de sterk magnetische metalen, maar ook de Kerr'sche 
draaiing van het polarisatievlak bij polaire reflexie en de Hall
constante bij stationaire stroomen nagenoeg evenredig zijn met 
de magnetisatie van het metaal. Ook schijnen de proeven van 
Sissingh, Zeeman en mijzelven er op te wijzen, dat het argument 
8 van onze Hall-constante onafhankelijk van de magnetisatie is. 
Doch al deze waarnemingen maken het nog niet volstrekt noodzakelijk, 
voor het verband tusschen de Hall-constante p eiS en den magne
tischen toestand van het metaal niets dan eenvoudige evenredig
heid tusschen p en de magnetisatie aan te nemen. En nu heeft 
daar, waar men de standvastigheid van e, gereduceerd op gelijke 
magnetisatie, heeft willen op de proef stellen, deze reductie -
noodig geworden, doordat verandering van invalshoek in den regel 
verandering van magnetisatie noodzakelijk maakte - steeds plaats 
gehad juist onder het aannemen van de bedoelde evenredigheid. 

Aan den anderen kant werd, waar men de magnetisatie van den 
spiegel voor de berekening noodig had, deze afgeleid uit de veld
sterkte onmiddellijk vóór den spiegel, met behulp van waarden voor 
de susceptibiliteit, die andere waarnemers bij andere monsters van 

. hetzelfde metaal hadden gevonden. En bij het bekende verschil, dat 
er tusschen de magnetische eigenschappen van verschillende monsters 
van een zelfde metaal kan bestaan, vooral wanneer die niet alle 
dezelfde bewerking hebben ondergaan, is deze wijze van berekening 
aan gegronde bedenking onderhevig. Ook is gebleken, dat in het 
bijzonder nikkel vrij groote schijnbare onregelmatigheden in zijn 
magnetisch gedrag kan aan den dag leggen, waardoor berekening 
van de magnetisatie uit veldmetingen vóór den spiegel nog te meer 
bezwaren oplevert. 

55. Wat verder de in 53. genoemde afwijkingen in de 
waarden van het phasenverschil betreft, komt het mij voor, dat 

') Kundt - Wied. Ann. 23, p. 228, 1884; 27, p. 191, 1886; 49, p. 257, 1893. 

2) Du Bois - Wied. Ann. 31, p. 941, 1887; 39, p. 25, 1890. 
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oppervlaktelagen 1) van geringer of grooter dikte, die de spiegelende 
oppervlakken, waarop de waarnemingen werden verricht, mogelijk 
of zelfs waarschijnlijk hebben bedekt, daarbij misschien een rol heb
ben gespeeld. Dit is namelijk zeker, dat een oppervlaktelaag, die 
niet in rekening wordt gebracht, noodzakelijk grootere of kleinere 
fouten zal veroorzaken in de voor de optische constanten berekende 
waarden 2). Tot . dusverre werden nu van de spiegels, waarop de 
Kerr-waarnemingen geschiedden, de optische constanten meestal be
paald uit metingen omtrent hersteld azimuth en phasenverschil bij 
hoeken van inval, die niet veel van den hoofdinvalshoek verschil
den. Het ligt nu voor de hand, dat uit de aldus herekende optische 
constanten, indien die ten gevolge van een verwaarloosde overgangs
laag een fout bezitten, zich phase en amplitudo van de magneto
optische componente nog wel vrij zuiver zullen laten berekenen voor 
invalshoeken, die · niet te veel verschillen van den invalshoek, waar
bij de oorspronkelijke metingen van hersteld azimuth en phasen
verschil werden verricht. Doch de onjuistheden in de voor een 
bepaalden invalshoek berekende phase en amplitudo zullen grooter 
moeten worden, naarmate de7.e meer van genen gaat verschillen. 

Hierin zou misschien de verklaring moeten worden gezocht van 
de onlangs door Zeeman gevonden afw~ikingen in de phase der 
magneto-optische componente bij normalen inval; misschien ook wel, 
voor een deel, van afwijkingen, die somtijds ten opzichte van de 
amplitudines tusschen · theorie en waarneming zijn opgemerkt ge
worden. 

~ 10. Voortplanting van een lichtbeweging in een 
willekeurig medium en terugkaatsing tegen een grensvlak 

als aan 't hoofä van $ 7 vermeld, 
beide bij loodrecht op het invalsvlak gerichte 

magnetisatie. 

56 . In 35. maakten wij de beperking, dat de magnetische kracht 
m was gericht 11 het invalsvlak. Inderdaad werd tot dusverre "an een 

1) Drude - Wied. Ann. 36, p. 532, 1889; 39, p. 481, 1890 enz .. 
2) De veranderingen, die de waarden der optische constanten bij een spiegel onder

gaan, wanneer hij b. v. aan oxydeerende invloeden (met name verwarming) wordt 
blootgesteld (Zeem~n ·- Dissertatie; Wind - Versl. K. A. v. W. Amst. 2, p. 116, 1894) 
of ook wanneer hij met verschillende polijstmiddelen wordt behandeld (Drude - 1. c.), 
moeten aan zulke oppervlaktelagen worden toegeschreven. 

Ver hand. Kon . Akad. v. Wetensch. (1' Sectie) Dl. V. C4 
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magnetisatie 1. het invalsvlak - die ik kortweg zal noemen "lood
rechte magnetisatie" - voorzoover mij bekend is, nooit eenig optisch 
effect opgemerkt. Het eigenlijke Kerr-effect in 't bijzonder werd 
alleen waargenomen bij magnetisatie II het invalsvlak , zoodat we 
door onze beperking geen der reeds waargenomen versch~inselen van 
te voren van de verklaring hebben uitgesloten. 

Een andere vraag is echter, of een loodrechte magnetisatie vol
gens onze theorie geen optisch effect zal moeten teweegbrengen. 

Nu volgt, zooals we later (~14) zullen zien, reeds uit zeker 
symmetrieprincipe , dat, indien het invallende licht 1. of II het 
invalsv lak is gepolariseerd, loodrechte magnetisatie in het terugge
kaatste licht geen magneto-optische componente met een polarisatie
vlak 1. dat van den gewonen teruggekaatsten straal en dus geen 
eigenlijk Kerr-effect zal kunnen veroorzaken. Hetzelfde symmetrie
principe laat echter (82.) eIken anderen invloed van de loodrechte 
magnetisatie op den teruggekaatsten straal toe, zoodat ook deze 
magnetisatie, zoo al geen Kerr-effect, dan toch een zeker optisch 
effect zou kunnen teweegbrengen. 

Dit geeft mij aanleiding om, aan de hand van onze theorie, 
den invloed der loodrechte magnetisatie afzonderlijk te onderzoeken 
en na te gaan, of deze een bepaald optisch effect kan teweegbrengen 
en - zoo ja - waarin dat optisch effect dan moet bestaan. 

57. Wij maken dus nu de onderstelling, dat de vector m geen 
componente in de richting van de JJ- en de z-as heeft, en stellen 
zijn tensor weer voor door N Verg. B) gaat dan, zooals weer 
met behulp van I) valt af te leiden, over in 

1 d· 
- Rot ~ + q N - ~ = - -P , 
p dJ 

welke vergelijking zich, daar van de vectoren, die we beschouwen, 
de afgeleiden naar !! nul zijn (vgL 36.), dadelijk herleidt tot den 
vorm 

1 . 
- Rot ~ = - ~. . . . . . . . . . . . . . . . . BiJ)' 
p 

Deze vergelijking, in verband met A), doet onmiddellijk inzien, 
dat de lichtbeweging , die riu in het medium mogelijk is, voorzoo
ver de vectoren ~ en ~ betreft, geenerlei invloed van de loodrechte 
magnetisatie ondervindt. De voortplantingssnelheid der phase-fronten 
en de absorptie worden eenvoudig bepaald door de constante Ro 
volgens verg. D), met welke constante n1. R voor dit geval iden
tisch wordt. Het bepaalde verband tusschen ó en a, dat in het 
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vroeger behandelde geval moest bestaan en werd uitgedrukt door 
verg. 45), valt hier weg. De eenige invloed van de magnetisatie 
bestaat daarin, dat ook nu b~i elke bepaalde waarde van @" niet 
dezelfde waarde van ~ behoort als in het niet gemagnetiseerde 
medium, doch de waarde, gegeven door de betrekking C). 

58. We willen ons nu niet bezig houden met een nadere inter
pretatie van de mathematische uitdrukking voor de in dit geval 
mogel~ike lichtbeweging , doch aanstonds overgaan tot het onder~ 

zoeken van den invloed, dien de loodrechte magnetisatie bij de 
terugkaatsing en breking moet uitoefenen. 

De berekening leert nu, dat voor 't geval, dat het invallende 
licht is gepolariseerd 11 het invahwlak, de loodrechte magnetisatie 
geen invloed uitoefent op de breking en de reflexie; daarom laten 
we hier alleen de berekening volgen, die betrekking heeft op het 
geval, dat het invallende licht is gepolariseerd 1. het invalsvlak. 

We plaatsen het coördinatenstelsel met betrekking tot den spiegel 
zoo, als in fig . 3 is aangeduid, en gebruiken voor het overige de 
notatiën , die op dezen stand van het coördinatenstelsel betrekking 
hebben en in 45. nader zijn aangegeven. 

Dan kunnen de verschillende vectorcomponenten worden voorge
steld, bij het invallende licht door: 

waarm 

u = 

v = 
0"1 C08!PI . PI 
o 

IV = - 0"1 8in!PI . PI 

Ct = 0 

{3= 

y= 

x= 
y= 

PI --:- e ft lt - R, (x sin q" + z cos q.,)] , 

bij het teruggekaatste licht door: 
I , P' 

0"1 C08!PI· 1 
, P' 

81 . 1 
,. , P' 

tv = -- 0"1 81n!Pl· 1 

lt = 

v = I 
\ ' 

I 

81 I P I 

Ct = - Rl - C08!Pl· 1 
PI 

y= 

{3= 

y= 
, 

D 81 . , p' 
11>1 - 81,n!PI· 1 

PI 

, 
Z 0"1·' P' = - -87,n!Pl· I 

PI 

04* 
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waarm 
P

1
' = e rJ' [t - R, (x sin (P,' + z cos '1',')] , 

terwijl, zoo wel hier als bij het invallende licht, 

R 2 _ 47rPl 
1 - J ' 

bij het gebroken licht eindelijk door: 

u = a C08 <J!2 . P 2 

V = bP2 

w = - a 8in <J!2 . P 2 

b ' 
a ·= -R2- C08 <J!2 ' P2 

P2 
a 

{3= R2-,P2 
P2 

y . R 2 ~ 8in <J!2 . P 2 
P2 

waarm 
P

2 
= e ,t lt - R, (;x sin 'I', + Z cos q',)J , 

') 47rP2 _ 1 N R 2 W = - J - , f.J.. - '[ P2 q , 

terwijl, evenals altijd, bij elk der drie bundels 

J = _ 27ri . 
1J 

59. De grensvoorwaarden nemen den vorm aan: 

(w)l = (w)2 ; (X\ = (X)2' (a)l = (a)2' 

(Y\ = (Y)2 ; c{3\ = ({3)2' 
(Y)l = (Y)2' 

Zij geven vooreerst, evenals vroeger, 

<P1' = 7r - <P 

Rl 8in <P1 = R 2 8in <P2' 

Indien WlJ 

8in <P2 _ Rl _ P1 _ ( .) 
8in <P1 - R

2 
- V P2 - À. ... . ........ .)"') 

stellen, vinden we thans echter uit de grensvoorwaarden de volgende 
betrekkingen: 

0"1 + 0"1' = a )., . ......... . ...... 93), 

_ ' - 2 C08 <P2 (1 +. 2 t ) 0"1 0"1 -a).. f.J.. '!J<P2 ... . .... 94), 
C08 <P1 

81' = b = o .......... .. .... . .. 95). 
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Uit deze betrekkingen volgt vooreerst (verg. 95)), dat in het be
schouwde geval het teruggekaatste en het gebroken licht beide op 
soortgelijke wijze gepolariseerd zijn als het invallende. Dit stemt 
overeen met hetgeen uit het vroeger (55.) bedoelde symmetrieprincipe 
(§ 14) zal worden afgeleid. 

Uit 93) en 94) volgt 

_ ') cot?!PI C08 (~!_+ À C08 !P2 - 2/" ~ sin !P2 . . . . . . 96) 
a-""O'"l --

À (C08!Pl + À cos !P2)w 

en 
, C08 !PI - À C08 <P2 [ À C08 !PI 8in <p.) ] 

0'"\ = 0'"1 1 - 4/" 2 2 -2 
C08 q' 1 + À C08 f/!2 ' C08 <PI - À C08 <P2 

of 

0'"1' : 0'"1 . 
, = - etrp tgh ................ 98), 

81 : 81 

met 81 en 81 grootheden bedoelende, die overeenkomen met 0'"1' en 
0'"1' doch betrekking hebben op 11 het invalsvlak gepolariseerd licht 
en die - zooals we reeds vermeldden _ . niet van de magnetisatie 
afhankelijk z~in, dan stelt !P het phasenverschil tusschen de beide 
componenten in het gereflecteerde licht voor en h het hersteld 
azimuth, beide voor 't geval, dat de componenten van het invallende 
licht gelijk van phase en amplitudo zijn (vgl. 48.). 

Noemen we verder !Po en ho de waarden, die het phasenverschil 
en het hersteld azimuth bezitten, indien de spiegel niet is gemagne
tiseerd, en 0'"10 en 0'"10' dat, wat 0'"1 en 0'"1' dan (dus voor p. = 0) 
worden, dan is 

0'"10' : 0'"10 i rl' Z 99 , = - e 0 tg "o . . . . . . . . . . . . . . . ) 
81 : 81 

en volgt uit 98) en 99) 

0'"1',: 0'"1 = ei ( /' - rpo) ~r; h 
0'"10 : 0'"10 tr; ho 

............ 100). 

Indien we nu nog stellen 

2 2 8in 2 !PI j) i DOl - P. À 2 2 2 = 1 e 2 ••• • •• 1 ), 
C08 !PI - À C08 !P2 

Dl en D 2 reëel nemende, en bedenken, dat Dl dan een zeer kleine 
waarde heeft, dan volgt, in verband met 97) en met hetgeen die 
vergelijking wordt voor p. = 0, uit 100): 
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h - hO = t 8in 2ho . ])1 C08])2 .. . . 

rp - rpo ' = ])1 8in])2' .. 

. 102), 

.103). 

Wij zien dus, dat volgens onze theorie het effect der loodrechte 
magnetisatie moet bestaan in een kleine verandering van hersteld 
azimuth en phasenverschil en dus ook van hoofdinvalshoek en hoofd
azimuth; men zal dus bij loodrechte magnetisatie eenigszins andere 
waarden voor de optische constanten van den spiegel moeten vinden 
dan bij den niet gemagnetiseerden toestand. 

61. Afgezien van dezen invloed op de waar te nemen optische constanten van 
het metaal, welks numerieke grootte we kunnen bepalen uit de waarden van de 
optische en de magneto-optische constanten, moeten we steeds bedenken, dat er reden 
is om aan de magnetisatie eea mogelijken directen invloed op de constante P2 toe 

te scb.rijven en dus op de verhouding P2!Pl [=J.-2=u2e2i1], die de beide op 
tische constanten van 't metaal ten opzichte van het aangrenzende medium vertegen
woordigt. Immers bij stationaire stroomen is een invloed van de magnetisatie op 
(len s~ecifieken weerstand, waarmee de constante P2 nauw samenhangt, ook voor de 
sterk magnetische metalen geconstateerd Cvg!. 30.) . De hier bedoelde invloed der 
magnetisatie zou zich van het Kerr-effect (vg!. 62.) en het overigens in deze § be
handelde eflect o. a. in zoo verre moeten on!lerscheiden, dat hij niet, gelijk deze 
verschijnselen, van zin verandert bij omkeering der magnetisatie; hij zal dus niet 
aan het licht komen, indien men telkens het verdchil van waarnemingsgetallen, be
hoorende bij positieve en bij negatieve magnetisatie, voor de berekening der uit
komsten gebruikt. 

62. Verder hebben we hier nog de volgende opmerking te maken. Ook "even
wijdige magnetisatie" moet een verandering in waargenomen phasenverschil en her
steld azimuth veroorzaken, eenvoudig als een uiting van het Kerr-efl·ect. Immers 
voor het geval van evenwijdige magnetisatie hebben we (vgl. 47. en 48 .), met de 
vroeger gebruikte notatie, docb. nu rp en k noemende niet phasenverschil en hersteld 
azimuth van tie gewone reflexie, maar die, welke bij evenwijdige magnetisatie wor
den waargenomen, 

e i<p tgk ap -I- hl' 

+ h 
.... . ..... .. .. . ... 104), 

as 8 

waarin, zooals bekend is, hl' en hs fl- als factor bevatten. Daar nu 

i'l'o Ink ap e ~J 0 = - " as .. . . . ... . ........ . .. . ... .. 105) 

(rpo en ko zijn de rp en k viln 48. ), wor:l!. hier 

i <p "'1 [ hl' as - Ós ap J. e tglt = e ' 0 trjko 1 + ---'------'--
apas 

Stellen we nu 

hl> Us - hs al' i E -'-----'--'- = El I< 1 ••• •• • • • • . • ••••• • •• 10n), 
al' as 

dan hebben we voor dit geval verandering-en van waar te nemen phasenverschil 
en hersteld azimuth te verwachten, uitgedrukt door 

k - ko = t sin 2"0 ' bjcosE2 ...... . ... . . ... ... . . 107), 
rp - rpo = EisinE2 .. . , ... ................ . 108). 
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Zeeman 1) vermeldt, dat hij met behulp van den compensator van Babinet geen 
verandering heeft knnnen waarnemen in hoofdazimuth en hoofdinvalshoek, als ge
volg van de (evenwijdige) magnetisatie. Daar, I!elijk Dr. Zeeman mij nader heeft 
medegedeeld, bij de hier bedoelde proeven steeds 1I11een de instellingen bij positieve en 
negatieve mngnetisatie onderling werden vergeleken, kunnen zij niets bewijzen om
trent h"t al' of Iliet bestaan van een effect als waarvan iu 61. sprake was. Ten 
aanzien echter van het in dit nummer afgeleide eH'eet moet er uit worden afgeleid, 
dat dit effect te gering is om bij de gebruikte waarnemingsmethode aan het licht 
te komen (vgl. omtrent een meer gevoelige methode 67. en 68.). 

63 . We zullen nu de grootte berekenen van den invloed op 
phasenverschil en hersteld azimuth, dien we van een loodrechte mag
netisatie moeten verwachten volgens de voorafgaande beschouwingen 
en op grond van reeds waargenomen magneto-optische versch\i nselen 
(Kerr-effect). 

'l'en einde (h - ho) en (cp - CPo) met behulp van 102) en 103) 
te kunnen berekenen, moeten we eerst IJl en D2 bepalen. Nu is, 
volgens 80) en 83), 

zoodat 101) geeft 

_ 2p.)..2 = _ P_ e i(t r + S) 
2AV 

.. . .... 109), 

])lc i D' =_P_ c i (t 7(+S) 2 si7~2<PI 4 2 .. 110). 
2 A V COS CP1 -).. +).. sin CPl 

Stellen we nu nog 

coS2<Pl - ).. 2 + )..4 sin2lfJl = 11 - \ e - ; x . .. .... .. 111), 

dan wordt 

IJ - P . ') 112) 1 - :4 A V 11 SUt ""<Pl • . . . . . . . . . . . . . , 

IJ2 = t 7r + 8 + x . . ....... . .... 113). 

De grootheden 11 en X zijn functiën van den invalshoek CPl en 
voor 't overige geheel uit de optische constanten van het metaal te 
berekenen, terw\il p en 8 de bekende magneto-optische constanten 
zijn, welke b.v. uit de proeven omtrent het Kerr-effect kunnen 
worden afgeleid (vgl. 51. en 52.). 

Uit 111) vinden we, na substitutie van ).. volgens 80), 

(lIsin2cpl)-2 11 +f2coscc2CPI +f3sec2cpl +f48ec2CPlcosec2rPl 114), 

+ . 2 
t!J X =!Jl I //2 s2.n 2CPl .. .. .......... 115), 

!J3 T !J4 Stn CPl 
waarm: 

I) Zeeman - Arch. néerl. 27, p. 273, 1894. 
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f1 = - t Cl - 2 T - 4. COS 4'T + rr - 8) 

/2 = -l Cl - 2 rr - 2 COS 2'T) 
f3 = t rr - 6 (rr - 2 - 2 cos 2'T) 

f - 1.. "..-4 
4 - 4 w 

.ril = rr - 2 sin 2'T 
!12 = - rr - 4 sin 4'T 
!la = rr - 2 cos 2'T - 1 
r; 4 = - rr - 4 cos 4'T + 1 

...... 116), 

.... .. 117). 

64. We hebben nu, volgens de waarnemingen van Sissingh, 
Zeeman en mijzelven, bij de sterk magnetische metalen voor 8, 
p / 2A V (voor de bepaalde magnetisatie en de bepaalde lichtsoort, 
waarop de getallen betrekking hebben), H en I de waarden te nemen, 
in het onderstaande tabelletje opgegeven. Daarb\i duiden (vgl. 48.) 
H en I het hoofdazimuth en den hoofdinvalshoek aan, waaruit, met 
behulp van de formules 88) en 89), de waarden voor de constan
ten rr en 'T worden berekend, die ook in het tabelletje staan op-
gegeven. 

0; 
Licht-I 

I I I 
Iloa

p I .e Magnetische toestand I H ::) 
Ol soort a ·r 
:g 

,2 AV, W aarnemingen 

l!'e Magnetisatie = 1400 geel 76°30'.5 

26

0 '1 4

.'" 

51°52' 85° ü:\s""ugh ("qu) Co 11 = 430 wit 76°;!3' 29°;H' 3,% 57°;H' 49°.5 0.56 Zeemall (pol.) 
Ni Magn. Ilid. = 8000 geel 75°16' 31°25' 3,61 61 °9'.5 36°.5 0,55 vVind, Zeeman 

(pol.) 

Voor de coëfficiënten f en !I vinden we uit de opgegeven waar
den van rr en 'T, met behulp van 116) en 11 7), de waarden, in 
't volgende tabelletje opgegeven. 

gs 

l!'e-O,25170 0,25734 0.0000318 0.0009570.0601 0,00177 -1.0B7 1.00340 
Co -0.25131 0.26349 0,0000590 0,0010l6 ° 0578 0.00312 - 1.0270 1.00261 
Ni ~0 ,25127 0.27051 0,0001294 0.0014720,0648 0,00532 -1.0410 1.00252 

Met deze waarden der constanten vinden we nu uit 112) en 
113), voor verschillende invalshoeken, de hierna opgegeven waarden 
voor - Dlsin D 2 . 105 en Dl cos D 2 .105. 
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-2 
Invalshoek 

Q; 

1
100 I~ 30

0 I 400~~ I I I 80
0 I 850 I 90

0 ::s 00 
I 700 750 

·-1 Fe 0 7.7 16.6 28.1 45.9 78 151 345 515 605 ~9'~ 0 
Uf) 0 13.3 27 .5 4~.9 64.4 93 137 209 245 234 138 0 
Ni 0 15.6 32.2 51.1 74.2 105 148 203 218 190 107 0 

Waarden van ]) 5 1 C08])2 . ] 0 : 

0; Invalshoek 

~ 0
0 1100 I 20

0 I ~Oo I 40
0 I 500 

L60
0 

I 70 0 
1/ 50 

=----:---===== 

800 
I 

850 
I 

900 

Pe 0 51.5 106 167 2 +1 3~4 458 581 546 330 80.9 0 
Uo 0 13.8 28 .3 44.2 62.2 83.0 10+ 104 70. t 5.9 - ~1.3 0 
Ni 0 10.1 20.5 31.6 -!3.5 55 .6 6~.0 44.7 l1.6 -30.1 -39.2 0 
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Fig_ 5. 

Verkleining Phasenverschil. 
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Vergrooting Hersteld Azimuth, 
na deeling door l 8in 2 ho' 
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65. De figuren 5 en 6 geven de met behulp van de laatste 
twee tabellen ontworpen graphische voorstellingen van de groot
heden - ])1 8in])2 en iJl C08])2 als functiën van den. invalshoek. 
Zij geven een overzicht van de veranderingen, die het phasen
verschil en het hoofdazimuth b~i de ~rie metalen moeten ondergaan 
ten gevolge van een loodrechte magnetisatie van de opgegeven 
sterkte. 

We laten thans nog een tabelletje volgen, waarin de maxima 
del' te verwachten veranderingen zijn samengevat, zooals z~i zijn af 
te leiden uit figg. 5 en 6. 

Maximale vel'klein'Ïng van Maximale vel'grooting van 
phasenvel'schi I hersteld azimuth 

Metaal 
Bij den in- I B e d rag Bij den in- Bedrag 

valshoek: Inboogmaat:1 In ' /, A: valshoek: In boogmaat : In min . 1): 

}è 79° 0.0060) 0.00391 71° 0.00582. t8in 2 ho 8.3 
Co 77° 255 16

1 

66° 109 
" 

1. 70 
Ni 75° 218 14 62° 064 

" 
1.03 

66. Dikwijls worden het hersteld azimuth en het phasenverschil 
gemeten met behulp van een polarisator, onder een azimuth van 
45° op den weg van 't invallende, en een compensator (van Ba
binet) en analysator, op den weg van 't gereflecteerde licht geplaatst. 
Een groot aantal nauwkeurige metingen omtrent elliptische polarisa
tie werden b. v. volgens zulk een methode verricht door Sissingh 2), 
nadat hij den compensator door het aan brengen van eenige correctie
inrichtingen voor nauwkeurige metingen meer geschikt had gemaakt. 
Sissingh oordeelt 3), dat met de door hem gebruikte apparaten het 
phasenverschil op 0.005 X iA nauwkeurig kan worden bepaald en 
het hersteld azimuth op 0°.1 ongeveer. 

Dat de fout in deze waarnemingsgrootheden nog zoo groot kan 
zijn, ligt, wat het phasenverschil betreft, niet geheel aan de on
nauwkeurigheid del' enkele instelling, doch ook voor een deel aan 
altijd nog overblijvende onvolkomenheden van de gebruikte toe
stellen. De waarnemmgen, die ik zelf met den door Sissingh 
verbeterden compensator en verdere toestellen in het Leidsche 

1) Met behulp van de formules in 47. en 48. vindt men voor de metalen Fe, Co en 
Ni uit de boven gegeven waarden van a en 'C, voor het her~teld azimuth "0' bij de in
valshoeken 71°, 66°, 62° respectievelijk, de waarden 28° 10', 32° 36', 34° 52' . 

2) Sissingh - Dissertatie, Leiden, 1885. 
3) Sissingh - 1. C., p. 70. 

file:///sin2
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laboratorium heb verricht 1), leiden mij tot de gevolgtrekking, dat 
de gemiddelde fout eener enkele compensator-in8telling, onder niet 
ongunstige omstandigheden, niet hooger dan 0.003 X tA behoeft 
te worden gesteld en dat men door telkens een eenigszins groote 
reeks van instellingen te verrichten den graad van nauwkeurig
heid voor elk gemiddelde nog vrij wat verder, b. v. tot 0.001 X tA, 
zal kunnen drijven. Daaruit volgt nu, dat het boven uit de theorie 
afgeleide maximale effect der loodrechte magnetisatie volgens de gewone 
waarnemingsmethode bij alle drie metalen zou moeten zijn te ob ser
veeren, voorzoover het phasenverschil aangaat. Wat het hersteld azi
muth betreft, dit kan bij de gewone methode van waarneming mis
schien nog iets, maar zeker niet veel nauwkeuriger dan op 0°.1 
worden bepaald uit een reeks analysatorinstellingen , zoodat de 
verandering, die daarin ten gevolge van de loodrechte magnetisatie 
moet optreden, bij ijzer nog wel zou zijn te constateeren , maar 
niet met eenige nauwkeurigheid te meten, terwijl zij bij cobalt en 
nikkel zeker geheel aan de waarneming zou ontsnappen. 

67. Het is derhalve niet overbodig een meer gevoelige methode 
aan te wijzen, volgens welke het bedoelde effect zou zijn te con
stateeren en te meten. 

Nu kan men gemakkelijk een waarnemingsmethode aangeven, 
waarbij als instellingsobject het Lippich'sche wolkje 2) kan worden 
gebruikt, dat bij de nul- en minimumdraaiingen tot meting · van 
het Kerr-effect zoo veel en zoo goede diensten heeft bewezen. 
Men behoeft slechts een tA-plaatje - zooals ook Zeeman 3) 
bij zijne jongste Kerr-waarnemingen reeds heeft gebruikt - in de 
plaats te stellen van den compensator en wel aan te brengen op 
den weg van het gereflecteerde of van het invallende licht en dit 
plaatje te doen dienen tot opheffing van het phasenverschil (resp. 
van het grootste deel daarvan), dat bij de reflexie ontstaat tus
schen de lichtcomponenten, gepolariseerd 11 en 1. het invalsvlak. 

Noemen we n1. een hoofdstand van het plaatje zulk een stand, 
waarb~i zijne beide hoofdrichtingen resp. 11 en .1 het invalsvlak 
liggen, dan heft het plaatje (in het teruggekaatste licht) een ph asen
verschil (lP -~) tusschen de twee resp. 11 en .1 het invalsvlak 
gepolariseerde componenten op, indien het uit een zijner hoofd-

I) Wind - Versl. K. A. v. W. Amst. 2, p. 116, 1894. 
2) Sissingh - Arch. néerl. 27, p. 207, 1893; vgl. ook Zeeman - Arch. néerl. 

27, p. 301, 1894. 
3) Zeeman - Versl. K. A. v.W. Amst. 3, p. 2~1, 1895. 
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standen in zekeren zin een hoek a gedraaid wordt om Z\in normaal 
(de richting van den lichtstraal), zoodanig dat 

., _ Zab _ .r. tr; __ a - b
2
- ;J C08 (fl' 'V) .......... .. llS). 
-a 

Daarin stelt dan a de amplitude, behoorende bij de phase cp, 

en b die, behoorende bij de ph ase ~, voor. 
Zulk een plaatje zal dus geheel in de plaats van den compensa

tor kunnen worden gebruikt en boven dezen zijn te verkiezen, in
dien het zoo zorgvuldig is geslepen, dat de duidelijkheid van het 
Lippich'sche wolkje voldoende blijft om dit b~j de instellingen te 
gebruiken. 

68. Men zoekt nu bij den invalshoek, waarb\i men het effect 
wil onderzoeken, en bij een bepaalden stand van den polarisator 
(resp. analysator), b.v. onder een azimuth van 45°, vóór dat gemag
netiseerd wordt, de bij elkaar behooreude standen van het plaatje 
en den analysator (resp. polarisator), waarb\i volkomen uitdooving 
van het midden van het veld plaats vindt. Door de magnetisatie 
mI daarna de volkomenheid dier uitdooving worden verstoord ten
gevolge van de optredende verandering in het phasenverschil en de 
amplitudenverhouding der reflexie. Het is nu duidelijk, dat men 
langs drieërlei weg een tweetal waarnemingsgrootheden kan be
palen, waaruit deze twee veranderingen zijn af te leiden. 

a. Men meet de draaiing van den analysator, noodig om de 
helderheid van het midden van 't veld (Lippich'sch wolkje) nu tot 
een minimum te brengen, en daarna doet men hetzelfde met den 
polarisator, terwijl de analysator in de aanvangspositie staat. Uit 
deze twee draaiingen, minimumdraaiingen dus, kunnen de twee 
gezochte grootheden (h-ho) en (m--lJlo) worden afgeleid. 

b. Men meet de draaiingen, die men aan 't plaatje en aan den 
analysator moet geven om weer geheele uitdooving te krijgen. 
Deze analY8ator-nuldraaiingen ûjn ook twee waarnemingsgroothe
den, waaruit de gezochte grootheden kunnen worden afgeleid. Even
zoo kunnen daartoe polari8ator-nltldraaiingcJl (polarisator en plaatje 
worden gedraaid) dienen. 

c. Men meet de draaiingen van den analysator (resp. den pola
risator) en de verandering van invalshoek, die gezamenl\ik noodig 
zijn om weer geheele uitdooving te geven. Deze methode zal waar
schijnlijk te veel bezwaren opleveren, wanneer men niet te beschik
ken heeft over een spectrometer, waarvan de kijker zoodanig 
aan het tafeltje is gekoppeld, dat hij tegelijk hiermede om de as , 
van den spectrometer, doch over den dubbelen hoek, roteert. 
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Het ware zeer wenschelijk , dat een experimenteel onderzoek werd 
ingesteld naar den invloed der loodrechte magnetisatie, daar we 
daarin een nieuw kriterium zouden hebben om te beoordeelen of 
de onderstellingen, die aan de geheele gegeven theorie ten grondslag 
liggen" geoorloofd Z\in of niet. 1) 

~ 11. De magnetische draaiing van het 
polarisatievlak in diélectrica. 

69. Aan het eind van 40. werd reeds opgemerkt, dat bij di
electrica het verschil in voortplantingssnelheid tusschen rechts en 
links circulair gepolariseerd licht onder den invloed der magnetisatie 
oorzaak is van de magnetische draaiing van 't polarisatievlak. 

Ook bij de metalen, die het Kerr-effect vertoonen, moet volgens 
de theorie een magnetische draaiing van 't polarisatievlak optreden 
en is deze dan ook door de proeven van Kundt en anderen aan
getoond. 

De invloed der magnetisatie op het door dunne metaallaagjes 
doorgelaten licht kan door uitbreiding der voorafgaande theorie 
worden afgeleid en dan verder de grootte daarvan worden be
rekend met behulp van de magneto-optische constanten, die we 
leeren kennen door het Kerr-effect. Die afleiding en de vergel\i
king van de daardoor te verkrijgen theoretische resultaten met de 
uitkomsten der reeds verrichte of nog te verrichten waarnemingen 
ware een belangrijk middel om de juistheid der theorie te toetsen. 
Ik ben voornemens mij binnenkort met deze afleiding bezig te 
houden; zij wordt een weinig gecompliceerd door de veranderin
gen, die het licht aan de grensvlakken van het metaallaagje on
dergaat. 

De laatstgenoemde complicatie valt weg bij de diëlectrica. Bij 
deze lichamen toch is de magnetische draaiing van 't polarisatievlak 
zeer veel malen geringer dan bij de metalen, en daaruit mogen we 
afleiden, dat de magneto-optische constante (de Hall-constante, hier 
reëel) in elk geval wel een zoo kleine waarde zal hebhen, dat er 
bij terugkaatsing of breking geen invloed van de magnetisatie 
merkbaar zal zijn. Daardoor wordt het voor 't geval van een diëlectri
cum dan echter zeer gemakkelijk de grootte van de magnetische 
draaiing van het polarisatievlak uit te drukken in de magneto
optische of Hall-constante. 

I) Vgl. 105. 
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Voor een diëlectricum hebben we nl. (vgl. 39.): 

R = (1 + fJ-2 C08 CPo) Ro ............. 119), 

waarin CPo moet worden opgevat als de hoek, dien de richting van 
voortplanting maakt met de z-as, gemeten van de positieve z-as 
naar den kant der positieve {C-as. 

Daar, zooals gemakkelijk is na te gaan, met het bovenste teeken 
een straal correspondeert, die rechts, en met het andere teeken een, 
die links circulair heet gepolariseerd, en ' R het reciproke van de 
voortplantingssnelheid in 't beschouwde dielectricum (gemagneti
seerd) beteekent, kunnen we uit 119) voor de voortplantingssnel
heden van de heide circulair gepolariseerde stralen in het (gemag
netiseerde) dielectrum afleiden: 

1 
VI, = R (1 + fJ-2 C08 CPo) ' 

o 

Hieruit volgt, dat een lineair gepolariseerde lichtstraal op elke lengte
eenheid een draaiing van het polarisatievlak naar rechts zal onder 
vinden, voor te stellen door 

il = ~? fJ-2 C08cpO .360°, 

waarvoor wij, wanneer no den gewonen brekingsindex van het 
diëlectricum, V weer de lichtsnelheid en A de golflengte in de 
lucht voorstelt en we bedenken, dat 

R 2 ') . 2 _ fJ- _ 1 . N _ l' 0 '" 7r2 ;"\ - _ no N 
fJ-2-Y--2'/,P2Q --'ir'/, 47r ·-T·QJ.v-- 4 'PV2·Q , 

ook kunnen schrijven 
3 

il=- ~2 . t . NC08CPO' 5400' ....... 120)1). 

70. Uit deze uitdrukking voor de magnetische draaiing, waarin 
grootte en richting van de magnetische kracht op de bekende wijze 

1) De amplitudenverhouding van de magneto-optische component.e met betrekking tot 
de gewone componente in het teruggekaatste licht is volgens verg. 90) een grootheid 
van de orde van (!/A V d. L, voor diëlectrica, van q N/AV. Uit verg. 120) volgt, dat 
de Faraday'sche draaiing van het polarisatievlak over een weg A voor deze lichamen 
ook van de orde van q N/AV is. Daaruit volgt, dat het Kerr-effect alleen dan van 
waarneembare grootte zou kunnen zijn, indien de Faraday'sche draaiing over een weg A 
reeds merkbaar was. Dat dit laatste voor geen enkel diëlectricum het geval is, recht
vaardigt derhalve ten volle de onderaan op p. 63 gemaakte opmerking. 
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optreden, volgt voor de Verdet'sche constante 1), in minuten uit
gedrukt, 

n 3 q 
Cd = ~2 • V . 5400 . ..... .. ...... 121). 

Hieruit zien we, op welke wijze de Verdet'sche constante samen
hangt met de Hall-constante q, en o. a. ook, dat - voorzoover 
we van de dispersie der Hall-constante afzien en we bij benadering 
mogen schrijven no = a + bj.A2 , met a en b constanten aandui
dende en wel zoodanige ,dat b j.A2 klein is, vergeleken met a - de 
Verdct'sche constante, en dus ook de magnetische draaiing, bij be
paalde grootte en richting van magnetisatie, voor , een diëlectricum 
in hoofdzaak omgekeerd evenredig met het kwadraat der golf
lengte moet worden gevonden, indien men waarnemingen met ver
schillende lichtsoorten verricht. Dit resultaat stemt overeen met de 
uitkomst der proeven van Verdet (vgl. Maxwell, El. a. Magn., 3d 

ed., lI, p. 466). 
71. Stellen we, ten einde q eens voor een bepaalde stof, zwa

velkoolstof, uit bekende metingen omtrent de magnetische draaiing 
van 't polarisatievlak, af te leiden, in 121): . 

no = 1.63, .A = 589.10- 7 , V = 3.10 10 , Cd = 0.043, 
dan vinden we 

q = 1.92 . 10- 4 . 

In een sterk magnetisch veld, waarin N = 10000 is, zou bij 
zwavelkoolstof de constante p of q N derhalve een waarde aan
nemen 

p = 1.92, 

welke waarde zeer klein is, vergeleken met de voor de magnetische 
metalen uit Kerr-waarnemingen af te leiden waarden van p Cvgl. 52.). 

$ 12. De theorie van Drude 2). 

72. Een der voornaamste bezwaren, welke Drude had o.a. tegen 
de theorie van Lorentz, 'daarin bestaande, dat deze niet met de 
waarnemingen in overeenstemming was, moet als weggenomen worden 
beschouwd, wanneer, zooals in het voorgaande is geschied, die 

I) De Verdet'sche constante wordt positief gerekend, wanneer de draaiing van het 
polarisatievlak plaats vindt in den zin van den magnetiseerenden stroom. 

2) Drude - Wied. Ann. 46, p. 353, 1892. 
Verband. Kon. A'ad. v. "'etenseh., (ie Sectie) Dl. V. 05 
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theorie een aanvulling ondergaat, waardoor zij voldo(mde wordt om 
samen te vatten al wat de waarneming tot dusverre van magneto
optische verschijnselen heeft geleerd. 

Dat het Drude gelukt was, door zijn nieuw verklaringsstelsel 
van het Kerr-effect in alle bijzonderheden rekenschap te geven, 
scheen oorspronkelijk 1) inderdaad het geval te zijn; al spoedig werd 
echter door nieuwe Kerr-waarnemingen, op cobalt en nikkel, aan 
het licht gebracht 2), dat ook Drude's theorie niet aan de verwach
tingen kon beantwoorden, zoolang daarin slechts een enkele reëele 
constante werd ingevoerd ter karakteriseering van de magneto-op
tische verschijnselen. Drude zelf helt dan ook reeds tot de mee
ning over 3), dat zijn verklaringsstelsel eerst dan geheel doeltreffend 
zal kunnen worden, wanneer daarin een verandering wordt aan
gebracht, welke geheel gelijkwaardig zou zijn met vervanging 
van de bedoelde reëele door een complexe constante, d. i. door 
twee constanten. Doch dan zoude, tegelijk met de onvolkomen
heid, ook de meerdere eenvoud vervallen, die Drude, uit een 
theoretisch oogpunt, zijn eigen verklaringsstelsel doet stellen boven 4) 
die, welke uit de oudere zouden ontstaan, indien deze al door 
zekere aanvulling mochten kunnen worden in overeenstemming ge
bracht met de waarneming. 

73. Doch er wordt door Drude nog een belangrijke grond ge
noemd, waarom zijn eigen verklaringsstelsel boven de oudere zou 
zijn te verkiezen. Die grond zou gelegen zijn in een essentiëel 
verschil in opvatting. 

Ten einde het verklaringsstelsel, dat aan de theorie van Lorentz (in 
den vorm, die er hier aan werd gegeven) ten grondslag ligt, meer 
onmiddellijk met dat van Drude's theorie te kunnen vergelijken, 
zullen we uit onze grondvergelijkingen A), B) en C) den vector 
~ elimineeren , waardoor we behouden het stelsel: 

Rot ~ = -.p I 
RotS) = 4?r{p~ +p2q[~n.~J} , ......... 122). 

Terwijl dus onze theorie kan worden beschouwd als te berusten op 
de toevoeging van een term aan de tweede der vectorvergelijkingen 

Rot ~ = -.i) I 
Rot.p = 4?r P ~ j' . ..... . ..... . . 123), 

I) Drude - 1. C., p. 422. 
~) Zeeman - Arch. nèer1. 27, p. 296 sequ. - Versl. K. A. v. W. Amst. 2, p. 82 

en 175, 1894. 
Wind - Versl. K. A. v. W. Amst. 2, p. 116, 1894. 
3) Drude - Wied. Ann. 52, p. 446, 1894. 
4) Drude - Wied. Ann. 46, p. 374, 1892. 
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die niets dan de gewone Maxwell'sche vergelijkingen zijn, komt nu 
de bedoelde bewering 1) van Drude daarop neer, dat het niet ge
rechtvaardigd zou zijn, tot verklaring van den invloed der magne
tisatie in de lweede dier vergelijkingen 123) een wijziging aan te 
brengen en de eerste onveranderd te laten, doch het veel meer voor 
de hand zou liggen de eerste vergelijking te wijzigen door er 
nieuwe termen aan toe te voegen. En dat wel op grond van de over
weging 2), dat juist laatstgenoemde vergelijking in engen samenhang 
staat met de uitdrukking voor de electrop!agnetische energie als 
functie van de magnetische kracht, en dat de magnetisatie van het 
medium, volgens Maxwell, toevoeging van termen aan de uit
drukking voor die energie noodzakelijk maakt. 

Dat hier echter niet van een zeer belangrijk verschil in opvatting 
sprake behoeft te zijn, wordt onmiddellijk duidelijk door hetgeen 
we reeds in 33. hebben opgemerkt. Er gaat in 't geval van de 
magnetische kracht m een zekere op de electriciteit werkende kracht 
@ een rol spelen. Aan die kracht laten we in onze voorstelling een 
zeker aan de electriciteit ]i' gekoppeld stelsel a beantwoorden. Stellen · 
we ons nu dat stelsel a voor, onafhankelijk van het stelsel al' 'twelk 
we als den drager der electromagnetische energie beschouwen, dan 
vatten we die kracht @ als een electromotorische kracht op en blij
ven de ~ van onze vergelijkingen, ook in 122), als de volledige 
electrische kracht beschouwen. Geven we er daarentegen de voor
keur aan - en dit zou inderdaad meer direct aan Maxwells op
vatting beantwoorden -, ons voor te stellen, dat de werking van 
dat stelsel a (tot het aannemen waarvan de vector @ ons dringt) 
niets beteekent dan een verandering in de werking van het oude 
stelsel al op de stof E, dat dus m. a. w. het uieuwe stelsel a eigenlijk 
een deel uitmaakt van het stelsel al of zelfs geheel identisch daarmee 
is, doch eerst nu deze nieuwe kracht op de stof ]i' gaat uitoefenen, 
dan worden we er toe geleid, deze @ onder de electrische kracht, 
naar de voorstelling, die we ons daarvan hebben gevormd, op te 
nemen en deze dus nu te laten bestaan uit de vectoren ~ en @ 

gezamenlijk. Dan wordt het wenschelijk, een nieuw symbool ~D 
voor de electrische kracht in te voeren (vgl. 33.), en hebben we 

~D = ~ + pq [m.~J ... .. . ... .. ... 124). 

Daardoor gaan onze vergelijkingen 122) over in 

Rot {~D-pq [m·~DJ] = - S) ! 
Rot 5) = 4 7r P ~D j ....... ~ .125) 

J) Drude - I. c., p. 376. 
~) Drude - 1. c., p. 377. 

C 5* 
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en neemt ons verklaringsstelsel reeds geheel den door Drude ge
wenschten vorm aan. 

Het spreekt van zelf, dat in 't geheel geen sprake kan zijn van 
een verschil van opvatting, indien wij ons van den aanvang af 
zorgvuldig vrij houden van eenig beeld omtrent het mechanisme 
van den invloed der magnetische krachtffi, de vergelijking B) als 
definitie van den vector ~, ook in het magnetisch veld, beschou
wen en verg. C) louter als hypothese opvatten (vgL den aanhef 
van 33.). 

De vergelijkingen 125) zien we geheel in het verklaringsstelsel 
van Drude 1) overgaan, indien we stellen 

pqffi = 6 J .... . ............. 126), 

met 6 een vector aanduidende, die gelijk gericht is met ffi en 
waarvan de componenten bI' b2 , b3 zijn 2), verder substitueeren 

P = Jh + P2 J ..... . .......... 127), 

PI = A2 À I" 

A2 ............ . ... 128), 
P2 = E 

onzen vector ~D' die natuurlijk in 123) vr\ielijk voor ~ mag wor- · 
den gesubstitueerd, als gelijkbeteekenend beschouwen Inet den vector 
(X, Y, Z) bij Drude en eindelijk bedenken, dat een vector, met den 
factor J vermenigvuldigd, bij ons staat voor de afgeleide van dien 
vector naar den tijd (vgL 9). 3) 

Ook onze grensvoorwaarde VI) is na de aangeduide substitutie 
geheel gelijkwaardig met de overeenkomstige grensvoorwaarden 4) bij 
Drude. 

74. We maken hier nog de opmerking, dat de vorm der oor
spronkelijke vergelijkingen, die Drude als de Maxwell'sche op
stelt, iets minder algemeen is dan die van de onze (123)), daar er 
in ligt opgesloten, dat de totale stroom bestaat uit twee deelen, 
een geleidingsstroom en een "displacement-current", waarvan elk 
voor zich de gewone wetten volgt, terwijl deze bepaalde onder
stelling in onze theorie niet wordt gemaakt. Die onderstelling is 
het, welke de substitutie 127) noodig maakt om onze grondverge
l\ikingen in die van Drude te transformeeren. 

1) Drude - 1. c., p. 377, vergg. 53). 
2) V g1. Drude - 1. c., p. 381, vergg. 60). 
3) Bij vergelijking van ons stelsel met dat van Drude moeten we bedenken, dat onze 

vector ~D electromagnetisch, de vector (X, Y, Z) bU Drude daarentegen electrostatisch 
gemeten wordt ondersteld; buitendien blijkt uit bet teek en der vergg. 53) bij Drude, 
dat hij de magnetische kracbt in ongewonen zin positief noemt. 

4) Drude - 1. c., p. 379, vergg. 58). 
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75. Bij de oorspronkelijke theorie van Drude behoort nu nog 
de onderstelling dat b (de tensor van b hierboven) reëel is. Deze 
onderstelling komt (vgl. 126)) overeen met die, dat het product 
p q N of 2 fJ- in onze theorie imaginair zou zijn. In verband met 
verg. 83) beteekent dit, dat, indien k een geheel getal voorstelt, 

2 T + t?r + 8 = (k + t)?r ........... 129) 

zou zlJn. Nemen we 8 tusschen 0 en ?r, dan zou deze vergelijking 
geven 

8 = 'Ir - 2 T • . ........... _ .. 130) 1). 

Het argument van de Hall-constante, in onze theorie, zou dus geheel 
moeten afhangen van de gewone optische constanten; en wel zou voor 
de Sissingh'sche phase bij elk metaal een waarde moeten worden 
gevonden, die voldeed aan 130). Hoewel nu bij ijzer de Sissingh'sche 
phase werkelijk niet heel veel verschilt van die, welke aan 130) 
zou voldoen, is het verschil bij cobalt reeds meer in het oog loopend 
en bij nikkel zelfs meer dan 20°. 

Het is dan ook reeds vrij wel door Drude erkend 2), da:t, in 
zijn theorie, voor de constante b een complexe constante in de plaats 
moet treden, of althans dat zijn verklaringsstelsel een aanvulling 
moet ondergaan, die daarmee gelijkwaardig is. 

$ 13. De theorie van Goldhammer. 3) 

76. De vergelijkingen 4), die Goldhammer bij W1Jze van 
hypothese aan zijn theorie ten grondslag legt, kunnen ook uit de 
uitdrukking voor onze grondhypothese, de vergelijking C), worden 
afgeleid. 

Uit C) vinden we nl. 

. J . 
~ = - ~ - q [~n. ~J . ..... .. ...... 131). 

P 
Stellen we hierin 

I) Tot de overeenkomstige gevolgtrekking kwam Goldhammer (Wied. Ann. 46, p. 
347) ook reeds door vergelijking van Drude's th~orie met de zijne. 

:) Drude - Wied Ann. 52, p. 496; Physik des Aethers, p. 587, 1894. 
3) Goldhammer - Wied Ann. 46, p_ 71, 1892. 
4) Goldhammer - 1. C., P 76, vergg. 12). 
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47r 

D+ . 27r 
-2 -

o Ir 

en verder 
qffi = p Ie - i ,F •••.. • ••••.••••• 132), 

wat, dftar we q N ook hebben voorgesteld door p e i S, daarop 
neerkomt, dat we 

p=pI, 8=-d . .. .... . ..... 133) 

stellen, dan wordt de vergelijking 131) identisch met het bedoelde 
stel vergelijkingen 1) bij Goldhammer (in verband met de uitdrukkingen, 
die hij verder 2) voor de constanten fJ-1' fJ-2 en fJ-3 opgeeft). 

Inderdaad verschillen de uitkomsten, waartoe Goldhammer door 
zijn theorie geraakt, van die volgens de oorspronkelijke theorie van 
Lorentz ook slechts 3) door de invoering van de constante - d, die 
als argument van de ook bij hem complexe magneto-optische con
stante fJ- wordt ingevoerd en de uitdrukking wordt voor de Sis
singh'sche phase, geheel zooals de substitutie 133) dit ook ver
langt. 

77. Ten opzichte van den vorm van het verklaringsstelsel is 
dus de theorie van Goldhammer met de hier gegevene vrij wel als 
identisch te beschouwen. 

Dat Goldhammer nochtans ontkent 4), dat er directe samen
hang bestaat tusschen het Kerr- en het Hall-effect, staat daarmee 
in verband, dat hij niet voldoende in aanmerking neemt, dat a priori 
geenszins de mogelijkheid als buitengesloten mag worden beschouwd, 
dat de Hall-constante bij wisselstroomen van hooge en zeer hooge 
frequentie op eigenaardige wijze van de periode afhangt. 

Eindelijk moeten we nog opmerken, dat dezelfde willekeurige 
onderstelling, die, onder meer, Drude's theorie van de onze onder
scheidt, omtrent het bestaan van den totalen stroom uit twee dee
len, den geleidingsstroom en den verplaatsingsstroom (vgl. 74.), 
ook door Goldhammer wordt ingevoerd. 

1) Goldhammer - 1. C. , p. 76, Yergg. 12). 
~) id. - 1. C., p. 76, vergg. 14). 
3) id. - 1. C., p. 88. 
4) id. - 1. c., p. 96, 
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$ 14. Toepassing van een symmetrieprincipe op de 
terugkaatsing tegen een al of niet gemagnetiseerd metaal. 

78. N u w~i met vooropstelling van een gedeeltelijk op de ervaring 
gegronde hypothese tot een theorie der magneto-optische verschijn
selen zijn gekomen, die met de tot dusverre gedane waarnemingen 
voldoende in overeenstemming is, is het niet van belang ontbloot 
aan te wijzen, hoe een gedeelte der resultaten reeds had kunnen 
worden verkregen, onafhankelijk van die of eenige andere bepaalde 
hypothese. 

79. De lichtbeweging door den stroomvector gekarakteriseerd den
kende en het bestaan van een magnetische kracht, met Ampère, 
als het bestaan eener rotatie van electriciteit opvattende, kunnen 
we omtrent de terugkaatsing van licht door een al of niet gemagne
tiseerden metaalspiegel eenige theorema's afleiden met behulp van 
het volgende principe 1). 

Indien een systeem kan worden opgevat als zijn eigen spiegel
beeld met betrekking tot zeker vlak V - zoowel wat de plaats 
der materiëele punten betreft, waaruit het systeem bestaat, als wat 
hun physischen aard aangaat en de wetten, volgens welke zij op 
elkaar werken -, dan beantwoordt aan eIken bewegingstoestand, 
die in het systeem mogelijk IS, een andere mogelijke bewegings
toestand, die, met betrekking tot het vlak V, het spiegelbeeld is 
van den vorigen. 

80 . Wij beschouwen een deel van een metaalspiegel, rondom 
zeker punt 0 daarvan, en leggen van ons coördinatenstelsel den 
oorsprong in 0 en de z-as in de richting van de normaal 
naar den kant van het metaal. Voorts beschouwen we licht
stralen, welke den spiegel in 0 treffen en het {l} z-vlak tot 
invalsvlak hebben, en ook zoodanige als daaruit door terugkaat
sing ontstaan. vVanneer we van de phase en amplitudo van 
zulke stralen spreken, bedoelen we de phase en amplitudo 
van den stroomvector in de onmiddellijke nabijheid van het 
spiegelend oppervlak. Het beschouwde stuk van den spiegel nemen 
we zoo klein, dat het, met de onmiddellijk aangrenzende laag van 

1) Vgl. Lorentz - Arch. néerI. 19, § 4, 1884; Vers!. en meded. Amst. (2) 19, 
§ 4, 1884. 
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het diëlectricum, mag worden beschouwd als symmetrisch ten op
zichte van het xz-vlak en ook ten opzichte van het yz-vlak. 

Een eenvoudige redeneering leidt ons nu tot eenige stellingen 
omtrent den aard van het licht, dat door terugkaatsing ontstaat 
uit lineair gepolariseerd invallend licht. Onderscheiden we nl. als 
eerste geval dat, waarbij in het invallende licht de stroomvector is 
gericht 11 het invalsvlak (polarisatie 1. het invalsvlak) en als tweede 
geval dat, waarbij hij 1. het iuvalsvlak is (polarisatie 11 het invals
vlak), dan hebben we de volgende theorema's. 

I. Indien m = 0, d. i. wanneer er geen uitwendige magnetische 
kracht bestaat, treedt er in het gereflecteerde licht in het eerste 
geval geen componente op, waarbij de stroomvector ..i het invals
vlak is gericht, in het tweede geval geen componente, waarbij hij 
11 het invalsvlak is. 

Denken we ons, voor een oogenblik, dat er wél zulk een componenle in het tE'
ruggekaatste licht bestond. In het eerste geval zou dan het spiegelbeeltl (ten opzichle 
van het invalsvlak) van den geheelen bewegingstoestancl met dezen zeI ven niet ver
schillen, wat betreft den invallenden en ook de daarmee overeenkomstig gepolariseerde 
componente van den teruggekaalsten straal, terwijl met betrekking lot de J. daarop 
gepolariseerde componente van het teruggekaalste licht tusschen beide beweging,
toestanden een phasenverschil 7f zou beslaan. In het tweede geval zou er zulk een 
phasenverschil 7f bestaan met betrekking tot den invallenden straal en de daarmee 
gelijk gepolariseerde componenle van 't gereflecteerde licht doch niet met betrekking 
tot de andere componente hiel van. Uit het ongerijmde van deze gevolgtrekkingen 
besluiten we, dat de bedoelde tweeue componente in het gereflecteerde licht de 
amplitudo nul moet hebben, m. a. w. niet kan bestaan. 

Il. Wanneer m 1. het invalsvlak is gericht, kan er in het te
ruggekaatste licht in het eerste geval geen componente optreden, 
waarin de stroomvector 1. het invalsvlak is gericht, in het tweede 
geval geen componente, waarbij hij 11 het invalsvlak is. 

Het bewijs van I blijft hier woordelijk: van toepassing, daar de m~gnetische toe
sland, bij overgang tot het. spiegelbeehl van den totalen bewegingstoestaud, onver
anderd blijft. 

lII. Wanneer milde z-as (polair) of 11 de x-as (aequatoriaal) 
is, kan de magnetisatie de componente van het gereflecteerde licht, 
die gelijksoortig met het invallende is gepolariseerd, niet modificeeren. 

Een eventueele mouificatie zou men nl. altijd kunnen opvatten als ontslaandE' door 
het optreden van een nieuwe gelijk gepolariseerde componente. Deze magnetieche 
componente zou echter, bij onveranderde amplitudo, een phasevemuderillg 7f moeteu 
ondergaan, indien de magnetisatie werd omgekeerd en het invallende licht onveranderd 
bleef; zij zou echter nogmaals een phaseverandering 7f moeten ondergaan en dus in 
't geheel onveranderd blijven, wanneer tegelijk met de omkeering der magnelisatie 
ook nog het invallende licht een phaseverandering 7f onderging. Gaan wij echter van 
den bewegingstoestand zelven over tot zijn epiegelbeeld , dan zien wij daarbij in het 
eersle g-eval alléén de magnetisatie omkeeren, zonder meer, in het tweede geval 
daarentE'gen, behalve omkeering der magnetisatie, een phaseverandering 7f in àl de 
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beschouwde lichtcomponentrn, ook in de m~gnetische componente, optreden. Ook 
hier zou dus voor beide gevallen de toepassing van ons symmetrieprincipe tot iets 
ongerijmds leiden, indien niet de ampliturio der hier beschouwde magnetische compo
nente nul ware. 

82. Het theorema III zegt ons, dat reeds uit het genoemde 
symmetrieprincipe is af te leiden, dat de gewone componente in 
het gereflect~erde licht bij de "evenwijdige" magnetisatie geen 
wijziging ondergaat, m. a. w. dat ap en as (vgl. 47.) in het door 
ons vroeger beschouwde geval van een gemagnetiseerden spiegel 
juist zoo moeten uitvallen, als wanneer de magnetisatie niet bestond. 

Het theorema TI is in overeenstemming met het negatieve resul
taat, dat de waarneming omtrent den eventueelen invloed eener 
magnetisatie 1. het invalsvlak tot dusverre heeft opgeleverd (vgl. 
56.). Doch het symmetrieprincipe sluit een invloed van zulk een 
magnetisatie op de componente van het gereflecteerde licht, die 
gelijksoortig met het invallende is gepolariseerd, niet uit. Ook 
wordt zulk een invloed niet uitgesloten door de beschouwing van 
het spiegelbeeld van 't geheele stelsel ten opzichte van het yz-vlak 
en ten opzichte van het xy-vlak (ten behoeve van deze laatste toepas
sing moet het principe een weinig anders worden uitgesproken, 
zooals gemakkelijk is in te zien), en evenmin door de toepassing 
van het principe der wederkeerigheid (zie de volgende ~) op dit 
geval - dit principe geeft trouwens, voor dit geval, niets anders 
dan wat spiegeling ten opzichte van het yz-vlak ook reeds leert -. 

Zulk een invloed nu zou altijd kunnen worden opgevat als een 
wijziging van phasenverschil en hersteld azimuth of van een van 
beide. In een vroegere ~, die trouwens haar ontstaan te danken 
heeft aan de hier mede,gedeelde overwegingen, werd reeds afgeleid 
(~ 10), welk eeu invloed zulk een loodrechte magnetisatie volgens 
onze theorie op het phasenverschil en het hersteld azimuth in den 
gereflecteerden straal zou moeten uitoefenen. 

$ 15. Toepassing van het beginsel der wederkeerigheid. 

83 . Een vierde theorema zullen wij afleiden met behulp van het 
begin8el der wederkee?Oigheid. Dit principe, in den gewonen vorm 
toegepast op de lichtbeweging , kan worden uitgedrukt als volgt : 

Stel, dat er in een bepaald deel der ruimte een lichtbeweging 
A mogelijk is , waarbij alleen op de plaats I een in het vlak al 

gepolariseerde lichtstraal ] <XI invalt, die , na door breking, terug
kaatsing en absorptie aan intensiteit te hebben verloren, op de 
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plaats II de ruimte verlaat als straal 2. Stel, dat van dezen straal 
2 een deel 2a2 volgens een willekeurig vlak a2 is gepolariseerd. Dan 
is er een tweede lichtbeweging B mogelijk, waarbij een straaI2'a2, 

in richting tegengesteld aan 2 en volgens het vlak a2 gepolariseerd, 
op de plaats II de ruimte binnentreedt en, voor een deel, haar op 
de plaats 1 verlaat, als straal 1', in richting tegengesteld aan LXI' 
Dan zullen echter de intensiteitsverhouding en het phasenverschil 1) 
van het in 't vlak al gepolariseerde deel l' al van den straal 1', 
met betrekking tot den straal 2' a

2
, dezelfde zijn als die van 2(t2' 

met betre \ king tot 1 (tI • 

Het beginsel wordt op verschillende plaatsen genoemd 2) en he
wezen, doch steeds wordt daarb~i de magnetische draaiing van het 
polarisatievlak uitgesloten; evenmin moet het, onveranderd, als gel
dig voor het Kerr-effect worden aangemerkt . 

Intusschen kan, volgens Prof. Lorentz, indien magnetisatie be
staat in verborgen bewegingen, het principe worden uitgebreid tot 
het geval, dat de beschouwde ruimte deel uitmaakt van een stand
vastig magnetisch veld, doch dan met dien verstande, dat de boven 
genoemde lichtbeweging B eerst mogelijk wordt, wanneer in alle 
punten der ruimte de magnetische kracht de tegengestelde richting 
aanneemt, doch gelijk van grootte blijft. 

84. Uit het aldus uitgebreide beginsel der wederkeerigheid laat 
zich nu, met behulp nog van het in ~ 14 reeds toegepaste sym
metrieprincipe, het volgende theorema afleiden: 

IV. Indien onder den invloed eener polaire of aequatoriale mag
netisatie een magneto-optische componente in het gereflecteerde licht 
optreedt - waarvan dan , zooals reeds uit III volgde, het polari
satievlak moet zijn .l dat van de gewone componente van het 
teruggekaatste licht -, dan is de verhouding tusschell de amplitudo 
van het invallende licht en die van deze magneto-optische componente 
in de beide hoofdgevallen (nI. polarisatie van het invallende licht 
.1.. het invalsvlak , en 11 het invalsvlak) dezelfde. Stelt men verder 
het phasenverschil, dat aan het spiegelend oppervlak tusschen het 
invallende licht en de magneto-optische componente bestaat in 't 
eene hoofdgeval voor door Ll en in 't andere door Ll', dan is bij de 
polaire reflexie Ll = Ll' en bij de aequatoriale Ll = Ll' + 7ï, indien 
wij ons voor de bepaling der phasen houden aan de vroeger (p. 39) 
aangnomen en in figg. 7 en 8 aangeduide standaard richtingen (zie 85.). 

1) Omtrent de standaardrichtingell, met betrekking tot welke het ph asen verschil hier 
wordt geacht te zijn uitgedrukt, zie het begin der tweede helft van p. 75. 

2) Zie o. a. Helmholtz - Physiologische Optik, 2. Aufl., p. 207. 
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85. Om dit theorema uit het beginsel der wederkeerigheid af te leiden, va:ten 
we een afgesloten ruimte in het oog, die het beschouwde deel van den spiegel om
vat. We leggen het coördinatenstelsel voor 't geval van polaire en aequatoriale 
reflexie verschillend en wel op uezelfde wijze als we in 43. hebben gedaan (vgl. 
figg. 3 en 4); verder nemen wij volkomen symmetrie van uell spiegel alln ten op
zichte van het vlak door de ?J·as en loodrecht op het spiegeloppervlak. Op de plaats 
I van de grens der beschouwde ruimte laten we nu b.v. een lichtstraal binnen
treden, die den spiegel in 0 treft en na reflexie de ruimte op de plaats 11 weer 
verlaat (lichtbeweging A (vgl. het begin van 86.», of ook omgekeerd (lichtbeweging 
B). Wij blijven in overeenstemming met de figuren 3 en 4 en de in 45. ingevoerde 
notatiën, indien we - voor de plaatsen 1 en 11 - als standaard inrichtingen voor 
den stroomvector (standen, welke die vector moet innemen, opdat wij, wanneer hij 
een zijner maximumwaarden bereikt en indien wij de amplitudo steeds positief ne
men, de phuse ~ n Z1I11en i;ebben te noemen) bij het invIlIlende (1) en het terug
gekaatste (1') licht elie richting-en beschouwen, welke door 11, 12 , 1'3' 1'4 (voor de 
lichtbeweging A) of ook door 11', 12', 1'3', T4' (voor de lillhtbeweging B) zijn aan· 

~ 

Fig. 7. 
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Fig. 8. 

(Aequatoriaal.) 

y 

geduid, in fig. 7 voor polaire, in fig. 8 voor aequatoriale terugkaatsing. VOOl"' de 
toepa88ing van het beginsel der wederkeerigheid, in den in 83. opgegeven vorm uit
gesproken, moeten we evenwel op de plaatsen I en 11 bij de lichtbeweging B 
gelijke richtingen als standaardrichtingen nannemen als bij de lichtbewegin~ A; 
indien we bij de toepassing van dnl beginsel voor de lichtbeweging A als standaard
richtingen kiezen 11 , 12 , .T3 en 1'4' moeten we dus voor de liohtbeweging Bals 
standanrdrichtingen opvatten - 11' (= 1'3)' 12' (= 1'4)' -1'3' (= [1) en 1'4' (= 12 ) , 

De amplitudo rekenen we nu steeds positief en een bepaalden lichtstraal duiden 
we, zoowel wat polarisatievlak als W.lt phase en amplitudo betreft, aan door een 
1 of F, resp. l' of 1", met index en gevolgd door de waarden van phase en am
plitudo. De op den index volgenrle symbolen, waarvan het eerste (0, cp enl. in de 
tabel op p. 76) de phase en het tweede (1, a enz. ook aldaar) de amplitndo aan
duidt, zullen daarbij betrekking hebben op de phase en amplitudo, die de liehtbe
wegingen op een bepaald oogenblik in de punten 1 en 11 hebben; daarbij zal de 
pb ase worden uitgedrukt in overeenstemming met het aannemen van 11, 12 , 1'3 en 1'4-
als standaardriehtingen voor een lichtbeweging in den eenen zin en van 11', 12', 

1'3' en 1'4' als standaardrichtingen voor een lichtbeweging in omgekeerden zin. 
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86. We beschouwen nu in de eerste plaats de twee hewegingstoestanden A en B, waar
van de tweede uit de eerste wordt afgeleid door het beginsel der wederkeerigheid. 
Bij deze beide lichtbewegingen denken we ons op den weg van den li ~htstraal 1 
of 'l" en op dien van den straal T of r nicols rt1 en n2 geplaatst, nl met het 
polarisatievlak 1., rt2 met het polarisatievlak "het invalsvlak, en beide zich be
vindende binnen de grens der beschouwde ruimte. Vergelijking van del.e beide 
licht be wegingen leert ons ree:ls iets omtrent de magneto-optische componente. 

Daarna denken we de nicols weg en vergelijken dan den ten opzichte van de 
beschouwde lichtcomponenten daardoor niet 1) gemodificeerden bewegingstoest..·md B 
met een bewegingstoestand C, die van B het spiegelbeeld is met betrekking tot het 
vlak door de g-as en 1. het spiegeloppervlak. Daarbij passen we het in 84. 
uitgedrukte symmetrieprincipe toe. 

Eindelijk beschouwen we dan, in 't geval van aequatoriale reflexie, nog den be
wegingstoestand D, die uit C ontstaat bij omkeering der magnetisatie. 

De verschillende beweging~toest~nden zijn dan blijkbaar door de volgende schema's 
gekarakteriseerd. 

Polai7·. Aequatoriaal. 

Beweg··I~fagnet. Invallend Magneto·optische 
Beweg.-I Magnet. Invallend Magneto·optische 

toe st. kracbt licht camp. in toest. kracht licht comp. In 

het gerefl. licht het gerefl. licht 

A +.v 11 0,1 T4 cp, a A +N 11 0, L T4, cp, (J 
B -N 12 ' 0,1 T.~'(cp + n), IX B -N 12 '0,1 T g'( cp + n), {J 
C +N 12 0,1 l's cp, IX C -N 12 0,1 1'. cp, {J g 

D +N 12 °,1 Tg (cp + 11), (J 

Dool' vergelijking van de bewegingstoestanden A en C bij polaire, A en D bij 
aequatoriale reflexie blijkt de juistheid van theorema IV 2). 

Het theorema IV had ons reeds kunnen doen voorspellen, dat 
de uitdrukkingen voor bs en bp (47.) bij polaire reflexie volkomen, 
bij aequatoriale reflexie op het t~eken na gelijk moesten uitvallen. 

S 7 . De theorema's Il, III en IV bepalen gezamenlijk reeds voor 
een groot deel den mogelijken invloed der magnetisatie op het terug
gekaatste licht. Terwijl nu de richting van den teruggekaatsten 
lichtstraal reeds volgt uit het eigenaardige periodieke karakter der 
lichtbeweging (vgl. de afleiding van 63» in verband met de con
tinuïteit van de normale stroomcomponente of van elke andere 
der beschouwde grootheden, die doorloopend moet zijn aan het 
grensvlak, blijft er dus, om te worden afgeleid door een bijzondere 
theorie, niets meer over dan de uitdrukkingen voor amplitudo en 
phase der magneto-optische componente in een der beide hoofdge
vallen, voor beide richtingen van magnetisatie. 

1) Den invloed der ni cols op intensiteit en phase, die toch wegvalt bli vergelijking 
van de bewegingstoestanden A en B, laten we geheel buiten beschouwing. · 

2) Immers het spreekt van zelf, dat, wanneer van den invallenden of den terug
gekaatsten straal phase en amplitudo bij de bewegingstoestanden A en C (resp. A en D) 
in het punt I of IJ gel ij k zijn (resp. de phase 'Ir verschilt), dit ook het geval zal zijn 
onmiqdell~k bij het spiegelend oppervlak. 
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~ 16. Over het complex zijn van de Hall-constante. 1) 

88. In het algemeen moet het complex zijn van de Hall-con
stante (vgl. 9. en 30.) zoo worden opgevat, dat van de stroom
componente de afgeleiden van oneven orde naar den tijd bij het 
Hall- of Kerr-effect een rol spelen. 

Wij kunnen echter dat complex zijn of wel den invloed dier 
oneven afgeleiden op een bepaalde wijze nader interpreteeren, 
indien we uitgaan van de bepaalde onderstelling (vgl. 74. , 77. 
en 23.), dat de totale stroom bestaat uit twee deelen, een ge
leidingsstroom @"l en een verplaatsingsstroom @"2' waarvan elk 
een eigen wet volgt ten aanzien van het verband tusschen stroom en 
electrische kracht - een onderstelling, die trouwens tamelijk wille
keurig is en waartegen wel iets is in te brengen. 

Neemt men dan n1. aan, dat aan elk dezer deelen een Hall-effect 
met reëele constante beantwoordt, maar dat de constante voor den 
stroom @"I een andere wa.arde heeft dan die voor @"2' dan verkrijgt 
onze constante q van vroeger in 't a.lgemeen een complexe waarde, 
en wel kan men de beide genoemde reëele constanten zoo kiezen, 
dat voor q een geheel willekeurige~ dus ook de gewenschte com
plexe waarde piN. eiS wordt verkregen. 

Immers, stellen we de bedoelde reëele constanten respectievelijk 
voor door h en le, dan komt, in de plaats van q [m. @"], in de 
uitdrukking C) voor het verband tusschen ~ en @" te staan: 

Daarin is nu, als we P = PI + P2 J stellen (PI en P2 reëel) en 
d.ienovereenkoll,1stig aannemen, dat @"I = PI ~, @"2 = P2 J~, 

- altijd in het stelsel van secundaire vergelijkingen (9.). 
Stellen we, na deze substitutie, q [V1.@"J of pi N. ei!:: [m.@"J iden

tisch met de uitdrukking 134), dan hebben we 

7 _ P 8 + 2?r' P2 . S 135) 
ft - N C08 Nl1 PI P 8'ln •.....•..•• 

I) Vgl. Wind - Versl. K. Á. v. W . Ámst. 3, p. 82, 1894. 
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en 

k = NP- co8 8- 1
N 

PI p 8in 8 ......... 136). 
27r P2 

De waarden van h en k moeten dus niet gelijk worden gesteld, 
wanneer niet 8 = 0 of = 7r is en wanneer dus de Hall-constante 
werkelijk complex moet worden geacht. 

89. Was de Hall-constante toevallig reëel en dus 8 = 0, dan 
zou h = k worden; dit zou dus beantwoorden aan de onderstelling, 
die aan de oorspronkelijke theorie van Lorentz werd te gronde ge
legd, dat nl. voor den totalen stroom een enkele reëele Hall-con
stante geldt. In dat geval zou er dan ook volgens bovenstaande be
schouwingen, geen Sissingh'sch phasenverschilmogen worden gevonden. 

·Wij hebben gezien, dat de oorspronkelijke theorie van Drude 
(evenals ook die van Goldhammer) onze in 88. gemaakte onderstel
ling invoert en dat (vgl. 75.) het reëel zijn van de magneto-opti
sche constante b, bij dien schrijver, overeenkomt met het imaginair 
zijn van P q in onze theorie, d. i., indien wij ons ook verder van 
de genoemde onderstelling bedienen, met het imaginair zijn van de 
uitdrukking (PI + P2 J). Cp C08 S + i p 8in S). Zal echter deze uit
drukking imaginair zijn, dan moet 

PI p C08 8 + i P2 P J 8in S = 0 . . . . . . . . . . . 137) 

of wel (vgl. 135)) 
h=O 

zijn. De onderstelling van Drude, dat b reëel is, moet dus gelijk
waardig zijn met het aannemen van een Hall-effect voor den ver
plaatsingsstroom alleen en niet voor den geleidingsstroom, als oor
zaak van het Kerr-eflect. En inderdaad wordt dit ook onmiddell~ik 
duidelijk bij beschouwing van de grondvergelijkingen 1) van Drude's 
theorie. 

J. J. Thomson komt in zijne beschouwingen 2) over het Kerr
en Hall-effect tot de gevolgtrekking 3), dat het eerste zou zijn op 
te vatten als een werking bij den "polarization-current", overeen
komstig aan die werking b\i den geleidingsstroorn, welke zich in het 
Hall-effect uit. In zoo verre komt deze theorie dus op hetzelfde neer 
als de oorspronkelijke theorie van Drude; zij is natuurlijk in het al
gemeen evenmin als deze in overeenst~mming met de waarnemingen. 

1) Drude - Wied. Ann. 46, p. 377, vergg. !J3). 
') J.J.Thomson - Rec. Res. i. El. a. Magn., p . 486,1893. 
3) id. - 1. c., p. 501. 
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~ 17. Een mogelijke physische verklaring 
van het Hall-effect in verband 

met de theorie der electriciteitsbeweging door ionen. 

90. De vraag doet zich natuurlijk voor, of er niet een physische 
verklaring is te geven van de verandering, die er in de betrekking 
tusschen @' en ~ komt door het optreden van een magnetisch 
veld. Zulk een verklaring zal wel niet te vinden zijn, tenz\l men 
uitgaat van de eene of andere bijzondere voorstelling omtrent het 
mechanisme der electriciteitsbeweging in het algemeen. 

Naar het voorbeeld, door Prof. Lorentz in een z\iner laatste ver
handelingen 1) gegeven, zullen hier nu eenige beschouwingen wor
den vastgeknoopt aan de opvatting, dat de electriciteitsbeweging 
berust op de beweging van "geladen" ionen. We brengen even 
in herinnering , dat Lorentz zich voorstelt, dat de ionen zich be
vinden in een rustenden aether en diens continuïteit niet verstoren, 
dat z\i krachten ondervinden (en in beweging kunnen geraken) ten 
gevolge van locale moditicatiën in den aether, wier wezen in het 
midden wordt gelaten, doch die worden beschreven met behulp 
van twee vectorgrootheden , de diëlectrische verplaatsing b en de 
magnetische kracht .5); en eindelijk, dat de totale electrische stroom 
wordt gedetiniëerd als de som van den diëlectrischen verplaatsings
stroom in den aether en de electriciteitsverplaatsing door ver
schuiving van de ionen (verandering van electrisch moment 2». 

91 . Uitgaande van deze opvatting kunnen we dadelijk (vgl. b. v. 
de vergg. (Ic) . . (IV)c en (VUIr.) van ~ 52, bij Lorentz - bedenkende, 
dat in (IV c) en (VIUc), volgens ~ 45, (! te vervangen is door ~ 
en dat, voor ons doel, .5) ' =.5) te stellen is, daar wij natuurlijk 
afzien van een translatie p, gemeen aan alle ionen) onze vergelij
kingen A), B), I) .. . VI) als geldig beschouwen, en hebben we 
ons dus alleen nog met onze betrekking C) bezig te houden. We 
moeten dan echter, in aansluiting met de gehuldigde opvatting, 
~ detiniëeren als de kracht, die een ion pel' positieve eenheid van 
lading ten gevolge van de diëlectrischc verplaatsing zou ondervin
den, wanneer het zich in rust bevond. 

92. Wanneer men nagaat, welke krachten er dan verder nog op 

1) Lorentz - Versuch u. s. W .. 
2) Lorentz - 1. c., § 40. V gl. ook p. 65 aldaar. 
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de electriciteit, d. i. hier op de ionen, werken, zoo merkt men 
een eigenaardige afwijking tusschen de opvatting van Lorentz en 
een zekere uiting van Maxwell. Eerstgenoemde neemt aan 1), dat 
de ponderomotorische kracht, die elk stroomelement in een mag
netisch veld ondervindt, resulteert uit ponderomotorische krachten, 
die al de geladen ionen ondervinden . Indien echter de ionen zelve 
door de bedoelde krachten worden aangegrepell, dan zullen deze 
krachten in 't algemeen een electrischen stroom trachten teweeg te 
brengen en dus met electrische krachten in den zin, dien Maxwell 
daaraan hecht (oorzaak van stroom), gepaard gaan. Maxwell beweert 
daarentegen uitdrukkelijk 2), dat deze mechanische kracht, die den 
geleider aangrijpt, niet werkt op de electriciteit in den geleider, 
m. a. w. niet gepaard gaat met een electrische kracht. rrhomson 
voegt, in de 3ue uitgave van Maxwells "El. a. Magn.", aan de be
doelde passage, als noot, de opmerking toe, dat het verschijnsel 
van Hall bewijst, dat deze bewering van Maxwell slechts bij be
nadering waar is. Inderdaad is het ook juist twijfel aan de juist
heid van de bedoelde opvatting van Maxwell geweest, wat Hall 
aanleiding gegeven heeft 3) tot het doen van de proeven, die tot 
zijne belangrijke ontdekking hebben geleid. 

Indien nu de geheele electriciteitsbeweging, voorzoover die een 
gevolg van ionenverschuiving is, bestond in een convectie door po
sitief of wel negatief geladen ionen, dan zou uit de opvatting van 
Lorentz volgen, dat elke electrodynamische kracht gepaard ging 
met een gel\ik gerichte en evenredige electrische kracht. De bewe
ring van Maxwell zou daarentegen, ook bij deze opvatting, in de 
ionentheorie gehandhaafd kunnen worden, indien die electriciteits
beweging juist voor de helft bestond in convectie door positief en 
voor de andere helft in convectie door negatief geladen ionen - wat 
b.v. overeenkomt met het geval van een electrolyt, waarvan anion 
en kation gelijke "Wandefllugsgeschwindigkeit" hebben. Dan 
zouden toch de ponderomotorische kracht, die op de positieve, en 
die, welke op de negatieve ionen werkt, dezelfde grootte en 
richting hebben (daar die kracht van teeken wisselt 10 met het 
teeken der lading, 20 met het teeken der snelheid van het ion) en 
dus niet een "scheiding van electriciteiten" of een electrischen 

1) Lorentz - I. c., § 12. Vgl. ook "La théorie etq." § 78 enz. , waar de schrijver op 
mechanischen grondslag een afleiding van de op de ionen werkende electrodynamische 
kracht geeft. 

2) Maxwell - El. a. Magn. II, (3u ed.) p. 157, 1892. 
3) Hall - Amer. Journ. 19, p. 200, 1879; Phil. mag. (5) 9, p. 225, 1880. 
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stroom kunnen teweegbrengen, m. a. w. toch niet met een elec
trische kracht, volgens Maxwell, gepaard gaan. 

Practisch blijft Maxwells bewering ook zonder verdere bijzondere 
hypothese gelden in alle gevallen, waarin het vectorproduct [u .S)] 1), 
indien t> de snelheid der ionen voorstelt, klein genoeg is om te 
worden verwaarloosd. 

We willen ons geheel aansluiten bij de opvatting van Lorentz 
en dan, evenals deze heeft gedaan 2), · onderstellen, dat in gewone 
gevallen (indien geen krachtig magnetisch veld m is gesuperpo
neerd) het met [u .S)] evenredige en gelijk gerichte deel der op de 
ionen werkende kracht niet in rekening behoeft te worden gebracht 
naast de electrische kracht ~, noch bij stationaire stroomen, noch 
bij de snelle oscillatiën, die de lichtbewegingen constitueeren. 

93. rrhans zullen wij trachten aan te wijzen, dat we onze in 28. 
en 30. ontwikkelde hypothese, voorzoover noodig tot verklaring van 
het Hall-effect, nu door een ongedwongen redeneering kunnen 
afleiden uit de meer physische hypothese: De" ver s c h u i v i n g s
snel' eid" is in het algemeen verschillend voor "kat
iOT n" en "anionen". 

A. Het Kerr-effect kan men, zooals we hebben gezien, opvatten 
als opgesloten liggende in het Hall-effect. Doch alleen dan is deze 
opvatting volkomen geoorloofd, wanneer men aan de Hall-constante 
in 't algemeen een complexe waarde toeschrijft (waardoor het Sis
singh'sche phasenverschil wordt opgehelderd). Willen we nu ook 
voor dit complex zijn van de Hall-constante een physischen grond
slag hebben, dan moeten we ook nog aannemen, dat er in een 
willekeurig medium III 't algeme en ionen van twe e ër
lei aard voorkomen. 

Dan kunnen wij ons nl. voorstellen, dat er in een willekeurig 
geleidend medium, naast de ionen, welke 3) door Lorentz in zijn 
verhandeling bij voorkeur worden beschouwd en die men "diiJlectri
sche ionen" zou kunnen noemen, ook nog een ander soort, laat 
ons zeggen "conductie-ionen", voorkomen, welker beweging o. a. 
ook 4) krachten opwekt, die, door de omringende ponderabele 
deeltjes er op uitgeoefend, evenredig zijn te stellen aan de 
snelheid der beweging. Om dan tot een mogelijke uitdrukking voor 
het verband tusschen ~ en ~ te komen, kunnen we nagenoeg geheel 

1) Lorentz - 1. c., § 12. 
2) id. - 1. c., § 45, § 39. 
3) id. - 1. c., § 46 sequ .. 
4) id. - 1. c., § 46. 

Verhand. Kon. Akad. v W etensch., (ie Sectie) Dl. V. C6 
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zekere redeneering van Lorentz volgen, onder inachtneming van het 
volgende. 

95. Indien de ionen zich bewegen in een krachtig magnetisch 
veld, komt voor elk ion, behalve de electrische kracht, gede
finiëerd als in 91. , 

~ = 47r V2 b ................. 138) 

(V stelt de voortplantingssnelheid van het licht in den vrijen aether 
voor), de totale kracht ter sprake, die én door diëlectrische ver
plaatsing én electrodynamisch op de ionen werkt en die, met de 
in het slot van 92. aangeduide verwaa,rloozing, per positieve een
heid van lading kan worden voorgesteld door 

(! = ~ + [u.m]. .............. 139)1), 

wanneer U de snelheid van het beschouwde ion aanduidt en m de 
gesuperponeerde magnetische kracht. 

Tot middel waarden 2) overgaande , kunnen we schrijven 

-
- - -- - - - u-
(! = ~ + [U . m] = ~ + [U . m] = ~ + =- [e u. m], . (u 

wanneer e de lading van een ion voorstelt (positief of negatief). 
Dan kunnen we echter voor e U schrijven rol, met Wl aanduidende 
het electrische moment per volumeneenheid 3). 

Dit electrisch moment bestaat thans uit twee deelen, rol', wegens de 
verschuiving der conductie-ionen, en rol", wegens de verschuiving der 
diëlectrische ionen. Beschouwen we nu de kracht (!', die op de 
conductie-ionen werkt, en stellen we, voor deze soort ionen, 

-
U = E' •••••••••••••••••• 14Ûa), 
fU 

dan hebben we, met weglating van de strepen boven de symbolen 

(!' = ~ + e' [rol'. m] . . . . .......... 141). 

Beschouwen we de kracht (!", die op de diëlectrische ionen werkt, 
en stellen we voor deze soort ionen 

U " -==- = E • ••• • •••••••••••• • 14Ûb), 

eU 

dan IS, weer met weglating der strepen, 

I) vg1. Lorentz - 1. c., § 20, verg. (VIIb). 
~)" " - 1. c., § 39 sequ .. 
3) Lorentz - 1. c., § 40. 
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(f' = ~ + e" [rol". m] .142). 

De grootheden 8' en e" hangen van den aard van 't medium af en staan in 
verband met het snelheidsverschil tusschen positieve en negatieve ionen. Nemen we 
nl. eenvoudigheidshalve aan, dat er per ruimte-eenheid overal evenveel positieve 
als negatieve ionen voorkomen en dat de lading van elk der ionen, positieve en 
negatieve, numeriek dezelfde is en voorgesteld wordt door [e J, dan is, wanneer we 
de snelheden der positieve ionen 11+, die der negatieve 11_ noemen, 

zood at 

-;=11++;: , 
;;; = [e] (ü+ - ü":), 

ij' 1 ü++ü": - = - . . ......... . ....... .. .. 143). 
ë.ii [e] 11+-U':' 

N u komen 11+ en ii:' overeen met de grootheden, die in de theorie der electro
lytische geleiding gewoonlijk met u en - v worden aangeduid ("bewegelijkheden" 
van kation en anion), zoodat onze Ce] " ij / ë.ii correspondeert met de uitdrukking 
(u-v)J(1t+v) in die theorie. 

96. Om nu het verband tusschen ~ en ~ te kunnen vinden 
hebben we de bewegingsvergelijkingen voor de beide soorten ionen 
noodig. 

Streng afleiden kunnen we tie niet. Door een redeneering, 
zooals 1) Lorentz heeft gevolgd, komt men echter tot een vrij plau
sibele hypothese omtrent het genoemde verband voor diëlectrische 
ionen, nl. tot het aannemen van een betrekking van den vorm 

(!" = ç rol" . . . . . . " . . . . . . . . . . • 144) , 

waarin ç een constante van het medium voorstelt. 
Op soortgelijke wijze kunnen we nu ook tot een waarschijnlijken 

vorm voor de overeenkomstige betrekking bij conductie-ionen komen. 

Wanneer we te doen hebben met conductie-ionen, moeten wij aannemen - om 
rekening te houden met de wet van Ohm - dat deze ionen, van den kant der 
andere ponderabele deeltjes, een soort wrijvingsweerstand ondervinden, nl. een kracht, 
erenredig aan hun snelheid en daaraan tegengesteld gericht (vgl. 94.). Dit komt 
hierop neer, dat er in de vormen, die op deze ionen betrekking hebben en aan de 
uitdrukkingen (55) 1) bij Lorentz beantwoorden, lineaire functiën van de grootheden 

q:;'-, qy', q/ moeten voorkomen. Nochtans kan men ook dan nog, evenals bij Lorentz 
geschiedt, tot de algemeene vergelijking (58) besluiten, echter met daarin de gemeen
schappelijke translatiesnelheid IJ nul gesteld; op de verder door Lorentz aangevoerde 
gronden kunnen dan ook nog voor dit geval in het tweede lid dift"erentiaalquotienten naar 
x, y en z worden uitgesloten. Daar nu bij enkelvoudige trillingen !in' zich slechts door 
een constanten factor ondencheidt van an', komt men tot het besluit, dat de com
ponenten VaJl ~' lineaire en homogene functiën van de componenten van IDl' en dR' 
moeten zijn. Hij isotrope stoffen reduceert zich zoodoende het bedoelde verband 
noodzakelijk tot den vorm 

1) Lorentz - 1. c., § 46. seq u .. 
2) Lorentz - 1. c., p. 67. 

C 6* 
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I '+., ~ = ~\m "aJl 
of wel 

~' = (~ + ., J) oor ......... . ..... 145). 

Deze (secundaire) vergelijking kunnen we nu in elk geval aanzien 
als een vrij waarschijnlijken vorm voor de bewegingsvergelijking 
der conductie-ionen. 

In 144) en 145) ûjn C;, ~ en ., op te vatten als reëele con
stanten, die van den aard van 't medium en mogelijk van T af
hangen 1). 

97. Nu is (vgl. 90.) 

@" = b + oor + mr ............... 146) 

en vinden we door eliminatie van ~' en ~" uit 141), 142), 144), 
en 145) 

• I J (")00 e'a [ . I ] 

001 =~+.,a~+~+.,J OOl.m, 

ror =~ ~ + E:a [rol". m] , 

of, wegens de kleinheid van den tweeden term m de tweede leden 
dezer vergelijkingen, ook 

• I _ J (")00 e' J2 [C"] ,., 
001 - ~ + '1 a ~ + (~ + ., a)2 ~. m ....... 14 I), 

J E" J2 
9)1" = - ~ + -2 [~. m] ............ 148), 

c; c; 

terwijl uit 138) volgt 

J a- 1 2 b = 4 7i V 2 ~ ........• • .••.• 49). ) 

Door optelling van de laatste drie vergelijkingen vindt men 

@" = p ~ + r [m . ~] . . . . . . . . . . . . . .. C'), 
indien men stelt 

[ 1 1 IJ a 47iV2+~+.,J+;; =p ........ . 150) 

en 

_J2[cr-;'.,J)2 + ;:J=r ...... .. .. 151). 

1) In 't bijzonder zal de afhankelijkheid van c;, ; en ?j van de massa der ionen voor 
de dispersie bij de lichtbeweging verantwoordelijk moeten worden gesteld. 

~) De grootheid (1 + 47( V2fç) kunnen we de diëlectrische constante van het medi
um noemen; zij stelt de verhouding van den stroom door verandering van de diëlec
trische verplaatsing in den aether en door diëlectrische ionen verschuiving te zamen tot 
het eerstgenoemde gedeelte van den stroom voor; zij wordt gelijk aan de eenheid voor 
den aether, daar hierbij c; = 00. 
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98. We komen op deze wijze dus tot de met C) aequivalente 
betrekking C') van vroeger (vgl. de noot op p. 25) en 't is duidelijk, 
dat, volgens deze afleiding, zoo wel paIs q of r/p2 in 't algemeen 
complex is. 

Voor een diëlectricum, waarin geen conductie-ionen bestaan, zouden 
in de uitdrukkingen voor p en r de termen met (~ + J1 J) vervallen; 
p zou daarvoor dus zuiver imaginair en r (en ook q of r/p2) reëel 
worden (vgl. 21. en 39.). 

Indien wij het geval van stationaire strooming opvatten als 
een bijzonder geval van het hier behandelde, nl. daaruit ontstaande, 
wanneer T = CfJ wordt, geldt de betrekking C') ook voor dat geval, 
zoodat deze vergelijking ook de verklaring van het Hall-effect moet 
behelzen. Daar nu echter J = 0 IS te stellen, hebben we thans 
eenvoudig 1) 

en derhalve 

1 
p=-, 

J1 

, 
E 

r= -li 
J1 

q=-E'. 

In dit geval stelt dus J1 den specifieken weerstand van 't metaal 
voor en krijgt de Hall-constante q een zeer eenvoudige beteekenis. 

99. Deze theorie, die voor de electricit.eitsbeweging in het algemeen een zeer 
hypothetiscb karakter draagt, moet bijna zonder eenigen twijfel, voorzoover ze be
trekking heeft op stationaire stroom en en dus op het Hall-eft'ect, geldeu voor elec
trolyten, daar bij deze de electriciteitsgeleiding zoo goed als zeker door transport 
van geladen ionen geschiedt. En dan volgt uit het een en ander, dat bij electro
lyten ele Hall-constante q of - 8' is te schrijven in den vorm [eJ-1 (v - u) i (v + u) 
(vgl. 95.), waarin u en v op de bekende wijze de bewegelijkheden van kation en 
anion aanduiden. Bij zuren en basen, waar het verschil (u - v) in bet algemeen 
groot is, zou men dus een betrekkelijk groot Hall-eft'ect kunnen verwachten. Intus
schen ontbreekt het, voorzoover mij bekend is, tot dusverre aan waarnemingen, 
waaraan men deze uitkomst, die natuurlijk onafhankelijk van de algemeene ionen
theorie der electriciteitsbeweging is, zou kunnen toetsen 2). 

100. We hebben nu inderdaad een physische verklaring ge
vonden voor den eigenaardigen vorm van het verband tusschen ~ 

1) Voor dit geval hadden we eenvoudiger tot het bedoelde verband kunnen komen door 
op te merken, dat hier, daar b en !in" nul zijn, (! = !in' en dat, blijkens de wet van 
Ohm, de bewegingsvergelijking hier den vorm 

aanneemt, zood at 

of wel 

@" = "l (! 

@" = ~ + 'l(! . ml 

~ = .!.(!-f' [(!. mlo 
"l 

Z) V gl. Nernst - Ztschr. f. Ph, eh. 2, p. 613, 1888. 
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en ~ in een magnetisch veld, die kan worden geacht oorzaak te 
zijn van het Hall-effect en de magneto-optische verschijnsel en_ Het 
blijft natuurlijk de vraag of de ruit 151), die van e' en EU afhangt, 
kan overeenkomen met de uit waarnemingen omtrent het Hall- en 
Kerr-effect afgeleide waarden voor . deze Hall-constante. We zouden 
echter uit de waarden, die we uit die waarnemingen voor deze 
Hall-constante vinden, omgekeerd de waarden van E' en e" met be
hulp van 151) kunnen afleiden, indien wij de andere daarin optre
dende constanten kenden en mochten aannemen, dat de gegeven theorie 
de volledige verklaring van het verband t usschen @' en ~ bevat. 

Boltzmann 1) en Von Ettinghausen 2) hebben reeds, aannemende 
dat een stroom bestaat in een beweging van een enkele soort van 
ionen, uit de grootte van het Hall-effect een schatting afgeleid 
omtrent de snelheid der ionen bij die beweging. 

101. Ook bij deze physische verklaring van het Kerr-effect wordt 
het nog niet duidelijk, waarom dit effect alleen in merkbare mate 
optreedt bij de sterk magnetische metalen. Doch zoolang we ons 
van het wezen der magnetisatie geen bepaalde voorstelling maken, 
moeten we ook theoretisch wel de mogelijkheid erkennen van een 
invloed van deze op de constanten e' en e", een invloed, dien de 
door Kundt, Du Bois, Sissingh en anderen gevonden evenredigheid 
van het magneto-optisch effect met de magnetisatie (en niet met de 
magnetische kracht) zeer aannemelijk maakt. Verder onderzoek zal 
moeten ophelderen, hoe het komt, dat juist die metalen, waarin de 
sterkste magnetisatie kan worden opgewekt, ook het sterkste mag
neto-optisch effect vertoonen. 

Omtrent het verschillend gedrag der positief en negatief geladen 
ionen nog deze opmerking. Het spreekt van zelf, dat dit zich 
zou moeten uitspreken in de constanten der bewegingsvergelijkin
gen, die vers.chillend zouden moeten uitvallen voor anionen en 
kationen; dit zou trouwens geen afbreuk behoeven te doen aan 
de aangenomen eindvormen 144) en 145) voor de bewegingsver
gelijkingen der ionen in het algemeen . Dat verschillend gedrag is 
verder bij ionen, die in een metaal of een diëlectricum zouden 
optreden, zeker niet zoo gemakkelijk te begrijpen als bij de be
kende electrolytische ionen, welke al naar het teeken der lading 
zonder eenigen twijfel mechanisch verschillend zijn geconstitueerd. 
Dat echter het Hall-effect een verschillend gedrag der positieve en 
negatieve electriciteit bewijst, zoodra electriciteitsbeweging inderdaad 

I) Boltzmann - Phil. mag. (5) 9, p. 308, 1880. 
2) Von Ettinghausen - Wied. Ann. 11, p. 432, 1880. 



VERSCHIJNSELEN IN VERBAND MET HET HALL-EFFECT. 87 

in een beweging van deeltjes bestaat, heeft J.Jorentz 1) reeds uit 
een algemeen beginsel afgeleid. 

102. 'ren slotte is het goed op te merken, dat met hetgeen in 
deze verhandeling is gezegd nog lang niet het laatste woord is gespro
ken omtrent de theorie der magneto-optische verschijnselen, ook afgezien 
van de experimenteele bevestiging, welke een groot deel der daaruit 
afgeleide en nog af te leiden bijzonderheden nog behoeven. Moge 
namelijk ook al zijn aangetoond, dat de mathematische beschrijving 
der magneto-optische verschijnselen met die van het Hall-effect op
gesloten ligt in een zelfde stel grondvergelijkingen, hetwelk uit de 
Maxwell'sche door een kleine uitbreiding ontstaat, zoo is het ant
woord, dat we op de verdere vraag naar de physische beteekenis 
yan die wijziging in deze ~ hebben gegeven, slechts als een onvol
ledige poging te beschouwen. In de eerste plaats zou het nu 
zeker van belang zijn te overwegen, in hoeverre er verband be
staat tusschen deze poging en physische verklaringen, die Maxwell 
en anderen hebben beproefd, uitgaande van bepaalde opvattingen 
van de magnetisatie als bestaande in eigenaardige verborgen be
wegmgen. 

1) Lorentz - Arch. néerl. 19, p. 128, 1884. 
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AANHANGSEL. 

~ 18. Nog eemge opmerkingen over de theorie der 
electriciteitshr.weging door ionen. 

103_ Het is opmerkelijk, dat de electrolyten, die, gelijk men naar 
de tegenwoordige inzichten geneigd zou zijn aan te nemen, een werke
lijk bestaand voorbeeld van electriciteitsbeweging door ionen bieden, 
zoolang slechts stationaire stro om en in het spel komen, bij electrische 
oscillatiën van de frequentie der lichttrillingen het karakter van gelei
ders ongetw\ifeld geheel verliezen, blijkens het zoo goed als totale gemis 
aan absorptie 1) (vergeleken bij de absorptie in metalen). We kunnen 
dit zoo opvatten, dat bij die snelle oscillatiën de gewone ionen der 
electrolyten, die, bij constante stroomen, hen tot geleiders maken, ge
heel op den achtergrond treden. We worden er dus toe geleid deze 
eledrolyti8che ionen als iets anders te beschouwen dan de conduc
tieionen , welke boven werden bedoeld, en de zaak zóó op te 
vatten, dat een electrolyt naast de diëlectrische ionen geen eigen
lijke conductie-ionen, doch slechts electrolyti8che ionen bevat, welke 
bij stationaire stroomen en wisselstroomen van geringe frequentie 
dezelfde . rol spelen als conductie-ionen, doch misschien een veel 
grootere massa bezitten. De massa der electrolytische ionen schijnt 
bij zeer snelle oscillatiën zoozeer op den voorgrond te komen, dat 
hun beweging bij de daar optrederide electriciteitsbeweging niet 
meer van eenige beteekenis is. 

1) Zeeman heeft intusschen bij onlangs verrichte onderzoekingen (Versl. K. A. v. 
W. Amst., Oct. 1895) gevonden, dat een keukenzoutoplossing de energie van Hertz'sche 
trillingen nog merkbaar absorbeert en vrij wel zoo sterk als het geleidingsvermogen 
deed verwachten. 
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Doch ook ligt het, zooals reeds meermalen door andere schrijvers 
werd opgemerkt, voor de hand, dat bij de conductie-ionen in 
metalen de massa een merkbaren invloed kan krijgen bij zeer snelle 
trillingen, hetgeen zou neerkomen op een vergrooting van den ge
leidingsweerstand en zich zou uiten in een veel geringer bedrag 
der absorptie dan met den gewonen weerstand, zooals die uit me
tingen bij constante stroomsterkte wordt afgeleid, zou overeenkomen. 
Werkelijk doen dan ook de optische proeven tot een veel grooter 
bedrag van den weerstand besluiten 1). 

104. Van het feit, dat vele diëlectrica een, zij het dan ook 
geringe, absorptie vertoonen en dat wel in verschillende mate voor 
verschillend gekleurd licht, zou volgens de ionentheorie als volgt reken
schap zijn te geven, in overeenstemming met de meest gangbare 
opvatting der absorptie. Onder gewone omstandigheden kennen we 
bij deze lichamen slechts diëlectrische ionen, die hij het trillen 
steeds naar hun evenwichtspositie worden getrokken door krachten, 
evenredig aan de grootte der oogenblikkelijke verplaatsingen 2). 
Deze diëlectrische ionen kunnen onder den invloed der genoemde 
krachten of liever in 't algemeen van al de krachten, die be
halve (f' (zie 95 .) op hen werken, misschien zekere eigen tril
lingen uitvoeren 3) (dit onderstelt natuurlijk, dat de bewe
gingsvergelijking van elk ion voor zich niet den eenvoudigen 
vorm 144) heeft), waarvan de periode van den aard en de grootte 
dier krachten en van de massa der ionen afhankelijk zon zijn. Het 
is nu denkbaar, dat in een gegeven diëlectricum op deze wijze eigen 

I) Het reëele deel van p kan Cvgl. 88.) m in of meer worden beschouwd de waarde 
van het Ohm'sche geleidingsvermogen aan te geven, en het omgekeerde van dat reëele 
deel den specifieken weerstand te bepalen. 

Nu vinden we uit 81) voor het reëele deel van p (deze p is daar p, genoemd) 

0 2 

p, = 2.dV sin2 ... 

en derhalve 
1 2.dV 

- 'i= --2 -cosec2 ' • . 
p, 0 

Stellen we hierin .d = 5.89 X 10-5 , V = 3.1010 , 0 = 3.61, ... = 61°9'.5, welke waar
den in overeenstemming zijn met waarnemingen, op een nikkelspiegel verricht Cvgl. 64.), 
dan vindt men 

1 
- =3.0 x 105

• 
p, 

Voor den gewonen specifieken weerstand van Nikkel wordt opgegeven (Everett) de 
waarde 1.24 X 10', zoodat de uit optische waarnemiilgen volgende waarde ruim 20-maal 
zoo groot zou zijn als de bij stationaire stroomen aan den dag komende. 

2) Vgl. Lorentz - Versuch u. s. w., § 46, (55) . 
3) Zulke eigen trillingen zouden het ook kunnen zijn , welke, indien zij door verwarming 

voldoende intensiteit verkrijgen, lichtstralen van bepaalde kleur uitzenden. 



90 EENE STUDrE OVER m: 'fHEORlE DER MAGNETO-OPTrSCHE 

trillingen van een zeker aantal bepaalde perioden, of van perioden, 
vallende binnen bepaalde grenzen, zouden kunnen voorkomen. 
Is nu de aankomende lichtbeweging synchroon met een dezer 
mogelijke eigen trillingen, dan zullen de betrokken ionen gaan 
medetrillen. Hunne trillingen nemen bijzonder groote amplitu
dines aan en het wordt mogelijk, dat er nieuwe krachten in het 
spel komen, die van den aard zijn van wrijvingsweerstanden en 
waardoor een deel van het arbeidsvermogen der aankomende tril
lingen aan de geordende vibratiën wordt onttrokken. Er zou dan 
absorptie plaats hebben; het geabsorbeerde arbeidsvermogen zou 
natuurlijk in warmte moeten worden omgezet, doch omtrent de 
wIJze, waarop dit geschiedt, zijn de voorstellingen thans nog zeer 
onvolkomen. 

~ 19. Naschrift. 

105. N a de voltooiing van deze verhandeling heeft Prof. Ka
merlingh Onlles in de Juli-zitting der Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen te Amsterdam mededeeling gedaan van de uit
komsten van metingen, door Dr. Zeeman te Leiden op mijn ver
zoek verricht tot experimenteele controle van . mijne theoretische be
schouwingen over den invloed der loodrechte magnetisatie op de 
constitutie van het teruggekaatste licht 1). Deze metingen 2), voor 
welker bijzonderheden ik moet verwijzen naar het Verslag van ge
noemde Akademie-zitting, leveren voorloopig een goede bevestiging 
van de langs theoretisch en weg verkregen resultaten, zoowel wat 
de richting als wat de grootte van het verwachte effect betreft. 
1'och komt het mij voor, dat een uitvoerig onderzoek volgens een 
meer gevoelige methode, b. v. naar de door mij in 67. en 68. aan
gewezene, tot nadere controle van de theorie niet ongewenscht zou zijn. 

106. Onder het afdrukken van dit stuk werd ik door een 
vriendelijk schrijven van Prof. R. Reiff in Heilbronn opmerkzaam ge
maakt op een verhandeling van zijne hand, verschenen Wied. Ann. 57, 
p. 281, 1896. In deze verhandelingen en ook in den loop van verdere 
beschouwingen - naar mij zeer welwillend werd medegedeeld-

I) V gl. § 10 hierboven. 
2) Het zij mij vergund, hier openlijk mijn dank te brengen aan Dr. Zeeman voor de 

bereidwilligheid, waarmede hij deze onderzoekingen heeft op zich genomen. 
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aangaande een physische verklaring van de magnetische draaiing van 
het polarisatievlak komt Prof. Reiff tot het besluit, dat men tot de 
mathematische uitdrukking, die den grondslag vormt ook van onze 
theorie der magneto-optische verschijnselen, kan geraken door uit 
te gaan van het grondbeginsel van Helmholtz' dispersietheorie en 
dan verder aan de positief en de negatief geladen deelen van het 
ponderabele molecule een merkbaar verschillenden graad van be
wegelijkheid toe te schrijven. 

In het licht der boven (~ 17.) nader voor ons doel uitgewerkte 
ionentheorie valt het dadelijk in het oog, dat dit resultaat van 
Prof. Reiff inderdaad moest kunnen worden verkregen. Intusschen 
bestaat er tusschen mijne poging tot verklaring en de zijne dit ver
schil, dat ik mij omtrent de constitutie der hier ter sprake komende 
ionen niet heb meenen te moeten uitlaten, terwijl de genoemde 
natuurkundige bepaaldelijk het oog heeft op soortgelijke deelen der 
moleculen als bij de electrolyse een rol spelen. In verband met de 
opmerking in den aanvang van 203. hierboven gemaakt, komt het 
mij nochtans veilig voor, vool'loopig onze ionen nog als iets anders 
te beschouwen dan de gewone electrolytische lOnen. 

Groningen, September 1896. 

(24 December 1896.) 





Blz. 

" 
" 

ERRA.TA._ 

10, 11, 12 en 13 staat herhaaldelijk: "phasenfront" en "amplitudenfront" 
moet zijn: "phase-front" en "amplitudo-front". 

41, r. 7 v. o. staat: "azimuth" mvet zijn: "azimuth h". 

45, r. 9 v. b. ""verg. 91" "" "vergg.91)". 
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