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Over zekere trillingen van hoogere orde van 
abnOlomale intensiteit (relatietrillingen) bij mechanismen 

met meerdere graden van vrijheid. 

J N LEI DIN G. 

1. Wanneer een mechanisme, bezittende 1Jl-graden van vrijheid, 
om een evenwichtsstand schommelt, dan kan de beweging in het 
algemeen en met in achtneming der vierkanten, producten en 
hoogere machten der snelheden en afwijkingen door een stelsel van 
lIl-reeksontwikkelingen worden voorgesteld. 

Verstaat men, namelijk, onder (J}, !I, z. . . de principale coor
dinaten (als lengtegrootheden gedacht) van het mechanisme, allen 
nul wordende in den evenwichtsstand ; onder nJ :, ny , nz • • • de 
bijbehoorende trillingsgetallen, aangevende het aa,ntal schommelingen 
in 271'" tijdseenheden, bij zéér kleine slingeringen, w8Hrbij alleen de 
betrokken principale coordinaat van waarde verandert; onder !t eene 
lengte die gering is in verhouding tot een of andere lengtemaat I, 
afhankelijk van de afmetingen van het mechanisme, of van den aard 
der krachtwerking 1), onder A, B, C... getallen van matige 

I) Heeft men te doen met een samenstel van slingers, dan kan l bij v . voorotellen 
de kleinste slingerlengte. In and~re gevallen lette men op den aard der krachtwerking . 
In het algemeen is namelijk bij kleine afwijkingen de kracht die het mechanisme te
rugvoert naar den eveuwichtsstand bU eerste benadering met de afwijking evenredig. 
Men zal nu l niet grooter mogen nemen dan die waarde van h, waarbij de termen 
van hoogere orde den met de afwijking evenredigen term beginnen te overtreffen. 

Verband. Kon. Aknd. v. Wetenseh. (ie Sectie). Dl. V. H 1 
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(v) (2) (2) 

grootte; onder a , (1", T, . . " functies van lt van den vorm: 
11 q " . , 

a(v) lt v + a(v + 1) hv + 1 + ... , s(2) lt2 + ... , 1(2) lt2 + ... , etc. 
IJqr.. . pqr .. , 

en eindelijk onder À, fJ- . •. standvastige hoeken, dan kunnen die 
reeksontwikkelingen gebracht worden onder de gedaante: 

(2. (3) (3) (S) 

X = a + A ft cos IJl + a C08'" + a C08 X + ... +:E a 
00 .. 0 010 .. () 001 .. 0 1"1" " 

C08 (p IJl + q '" + r X + ... ) 
(21 (:11 la) IS) 

y = {3 + {3 COStp + B ft cos'" + {3 cos X + ... +:E {3 
00 .. 0 100 .. 0 001 .. 0 1"1" .. 

C08 (p IJl + q'" + r X + ... ) 
(2) (3. (3) IS) 

(1) ... 

Z = 'Y + 'Y COS IJl + 'Y cos'" + Glt C08 X + ... +:E 'Y 
00 .. 0 10 .. 0 01U .. 0 IJ q ,' .. 

c08 (p IJl + q '" + r X + ... ) 
u= 

alwaar: 
(2\ (2) 

(2) IJl = (?toL' + (1") t +, À; '" = (ny + T) t + fJ-; X = .... ; .... 
terwijl 8 gelijk is aan de som der absolute waarden der coëffi
cienten p, q, r, . ... 

2. In het algemeen zal men de verschillende in deze reeksen 
optredende coëfficienten, met uitzondering van A, B, G, ..... , die 
evenals À, fJ-, y • •• , willekeurig genomen Jllogen worden, op regel
matige wijze achtereenvolgens berekenen kunnen. 

Men kan daartoe geraken door de betrekkingen (1) te substitu
eeren in de bewegingsvergelijkingen van Lagmnge en de termen, 
door die substitutie verkregen, te rangschikken in de eerste plaats 
naar de verschillende uitdrukkingen 1) C08 (p IJl + q'" +1' X + ... ) 
en vervolgens naar de machten van lt. Elk der zoo verkregen ter
men moet dan op zich zelve gelijk nut zijn. 

Deze vergelijkingen van Lagrange kunnen, namelijk, geschreven 
worden onder den vorm: 

x + n2
x x+:E.i2+:E.ij +:ExäJ+:Ed12+:Exy+:Ex.i2+ ... = 0 

y IJ a {J {J a 

(3) .. j) + 1/,2!1y + :E x 2 + = 0 
{J 

........ 
1) Natuurlijk na vooraf producten en machten van cosinussen en sinussen in som

men en verschillen veranderd te hebben. 
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alwaar het sigmateeken door aanhanging der letter g de meer uit
gebloeide beteekenis heeft aangenomen dat niet alleen alle soort
gelijke termen, betrekking hebbende op andere principale coordi
naten, moeten worden opgenomen, maar bovendien aan iederen term 
een zekeren niet nader aangewezen coëffieient moet worden toe
gevoegd. Opmerking verdient het daarbij dat in iederen term de 
som der stippels, die fluctioneeringen aanduiden, gelijk is aan ?lul 
of aan twee. 

3. Gaat men nu voorûehtig den uitslag na dezer substitutiën dan 
zal men vooreerst ontdekken dat., als gevolg 'van de zoo even aan
gewe:.r,en bijwnderheid, geene sinus- maar uitsluitend cosinustermen 
zullen optreden en voorts dat, indien men de eoëfficienten a (v) , 

pq r .. 

S (v), t (v) ... rangschikt l1!utr hun index (11), d. w. z. naar de macht 
van !t waarmede zij vereenigd optreden, telkens in iedere vergelij
king slechts ééne coëfficient van den hoogsten index, en wel in den 
eersten graad, naast producten en machten van coëfficienten van 
lageren index optreedt. Men kan derhalve op regelmatige wijze 
achtereenvolgens de termen met telkens hoogere indices berekenen. 

Verstaat men daarbij, als gezegd, onder: 

(4) s = [p ] + [qJ + [rJ + .... 
de som der als absolute getallen opgevatte (dus steeds positief ge
nomene) grootheden p, q, r .... , dan zal blijken, dat in het 
algemeen, zooals wij in de verg. (1) reeds door den bovengeplaat
sten index aanwezen: 

(5) a (8) !t 8 +. . . . .; {3 = b (8) !t 8 +.. . . . ; 
I'q".. ]Jqr .• 

Uitzonderingen echter vormen daarop vOOreer8t de bekende ter
men, voor welke: 

(6) a (2) !t 2 +....; {3 b (2) !t 2 + ... ; 
00 . . 0 00 .. 0 00 .. 0 00 . . 0 

ten lweede de ter~en met C08 cp, C08 0/,. . . .. voor zooverre ZIJ 

niet tot de met A, B, C ... aangedane termen behooren. Hier 
heeft men: 

(7) a 
010 .. 0 

a (3) !t 3 +. . .. ; .............. . 
OiO •• O 

Eindelijk r,al het blijken dat de grootheden rr, T,. . .. die het 
tempo der slingeringen wijzigen, berekend kunnen worden ieder 
uit den eoëfficient van de bijbehoorende C08 cp, C08 0/, etc... in 
die vergelijking van Lagrange welke meer in het bizonder den over
eenkomstigen principalen coördinaat betreft. 

H 1* 
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Zoo heeft men bij v . ter berekening va.n rr uit. de eerste der 
verg. (3): 

(8) - Ah (n.l' + rr)2 -1- Ah ll} -+ ....... = 0 

a.lwaar de niet uitgeschreven termen geenc lagere machten van h 
dan de derde bevatten. 

Deze vergelijkingen veroorloven weder de opeenvolgende bereke
ning der coi~fficienten in de uitdrukkingen: 

(9) rr = 8 (2) h 2 -+ 8 (a) h 3 + .... ; 'T = t ( ~) h 2 + .... ; 

Het optreden van relatietrillingen , hunne definitie. 

4. Terwijl men op deze wijll,e tot reeksontwikkelingen geraakt, 

d· d h I Ie in het algemeen voor kleine waar en van I sne convergem'en 

bestaat daarop eene gewichtige uitzondering. Bij de berekening 
toch der grootheden a (v), zooals die in den aanvang der vorige 

]I 'I I' 

paragraaf beschreven is, treden deze in de vergelijkingen op voor-
zien van coëfficienten, die in bepaalde omstandigheden zeer klein 
worden kunnen. 

Deze omstandigheden doen zich voo I' , wanneer eene homogeene 
lineaire relatie tusschen de trillingsgetallen n'l:' ny;. .. etc. nage
noeg is vervuld, m. a. w. wanneer cr eene betrekking bestaat van 
den vorm: 

(10) PI 'J1", + qI 1ty + ......... = p, 
alwaar PI' .ril . .. geheele getallen zijn, positief of negatit:!f, eu p 
klein is ten opzichte van de trillingsgetallen n.r , n

ll
• • •• Dewijl, 

namelijk, de bedoelde coefficient voor d S) de waarde: 
l' 'I r._ 

(11) (pn,r. + qnll + ... ) 2 - n2" , 

verkrijgt, zal bij v . in het geval: 

(12) P = PI - 1, q = rI' 'I" = '1"1' ••• 

voor het eerste vierkant geschreven kunnen worden: 

(- n.v + p) 2 

waardoor derhalve hare waa,rde afdaalt tot: 

(L3) - 2n." p + p'2 
Als gevolg daarvan 1) zal de overeenkomstige term in de reeksont-

I) Dat bijv. bij geluirlstrilJin)!en of lichttrillingen n.r in den regel door een groot ge
tal wordt voorgesteld, en dus - 2n,,, p in dat geval niet klein behoeft te worden, doet 



INTENSiTEIT (RELATlETmLLlNGEN) BIJ MECHANISMEN, ENZ, 5 

wikkelillg (1) eene abnormale grootte en daarmede de trilling, welke 
dool' dien term wordt voorgesteld, eelle abnormale intensiteit verkrijgen, 

Ditzelfde doet zich voor hij: 

JJ = PI + 1 , 1 = 11 ' l' = 1'1 " , , 

en, wat b (S) betreft ,bij: 
IJ IJ ,' .. 

P = PI ' 1 = ql - 1 , I' = 1'1 " , , 

ellZ, ellz. 
Zulke almol'Hlaat iu iJdelU,viteit verhoogde triltingelJ zullen wij delt 

uaam van rela/iel?'illiugeu geven, 
Daarbij valt echter op te merken, dat wij die benaming beper

ken tot die trillingen waar de verhooging van intensiteit direct en 
niet indi?'ecl vt::rkregen wordt, Het is toch duidelijk dat, waa.r 
zekere coëfficiellten, behoorende bij termen die hv bevatten, abnor
lIlaal vergroot zijn, ditzelfde het geval ~,al zijn met alle termen 
van hoogere orde bij welker berekening die coëftieienten mede 
werken, Zutl..'e termen nu zulten. lu'et worden aangemerkt als voerend 
tot 1'elaliet?'iltillgen, tellzij bovendien, 'wat zooals 'wij zz'en Zlttlen mo
gelijl.: is, de eigell coèjJïcz'ent, waardoor bij de berekening lJloet 1001'delt 
gedeelrl, op nt'eutO eene met (13) overeenkolllstige gedaante aanneemt, 

Uit deze definitie volgt dan onmiddellijk dat voor alle relatie
trillingen het trillingsgetal in de nabijheid van dat eener principale 
trilling gelegen is, Voor Jl = PI - 1, 1 = ql " " bijv, bedraagt 
het ongeveer 1l,c - p; voor p = PI + 1 , q = q[, , , ongeveer n,c + p, 

Hoegl'oothcid der intcnsiLeitsverhooging van 
rclatietrillingen. 

5, rl'en eilHle den aard der intensiteitsverhooging, die de relatie
tl'illingcn ondergaan, nader te bepalen, zal het wenschelijk zijn de danrbij 
optredende coëfficienten eenigszins nauwkeuriger te beschouwen, 

'Wij kiezen daartoe als voorbeeld den term: 

(1 .4) a cos ((p) - 1) IJ! + q 1 ~ + r l X +, , ,) 
PI -1, '/1,1"0" 

uit de eerste reeksontwikkeling Cl), 

niets ter zake, Dit is toch geheel afhanke!ijk van de gekozenll tijdseenheid, Bij ver
grooting van deze zullen ook de coëfficienten in de verg, (3) overeenkomstige vergroo
tillgen ondergaan zonder dat dit op de coëfficielltcn in de verg, (1), ",aorem het hier t 
doen is, in vloed hebben zal. G('makshal\'C zullen wij llx , nlJ '" als matig, paIs 
een klein getal opvatten, 
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Denken wij ons de substitutie in de eerste der verg. (3) en de 
verandering der cosinus- en sinusprodukten in cosinussommen verricht 
en zoeken wij bij elkander al de termen welke cos «PI - 1) qJ + 
+ qI 0/ + rl X + ... ) bevatten, hun gemeenschappelijkell coëfficient 
gelijk nul stellende, dan verkrijgen wij eene vergelijking van den vorm: 

(15) ~ a P 

derhalve: 

(16) 

/11-1,q.,r, . . . p.-1,q.,,'. o. 

a 
1}J-1,'1.')·J'" 

p 
111 -1.1/ .. 1' , • • • 

~ 
1JI- i , iJ t ,'·, ·· · 

Den factor uitschrijvende tot en met de termen van de 
1),-1 , '1,,1', ... 

orde h2 zal men nu vindeu: 

(17) ~ = - 2nA + p2 - 2 [(PI - 1) .y(2) + qI t(2)+ ... ]Jl, •. h2 + 
pl-1,q"I',,,. +~A2h2, 

alwaar de drie eerste termen ontstaan z~in uit: IJ 

[(VI - 1) (n,1: + CT) + ql (uy + -r) + .. . ] 2 - n2,,; ; 

terwijl de laa.tste hun oorsprong vinden in het optreden van ter
men bevattende, bijv. cos2 

qJ cos «PI - 1) + ql 0/ + 1.1 X + .. . ). 
Met verwaarloozing van p 2 kan dus ~ gebracht worden onder den 
vorm: 
(18) 

{J 

dewijl namelijk ook S (2) h 2, r!.) h2 enz., te berekenen uit (8), de 
gedaante ~ A 2 h 2 aannemen zullen. 

!J 

Wat voorts P betreft, deze grootheid zal h in geene germgere 
macht dan: 

bevatten kunnen. 
Nemen wij nu aan dat PI positief is, wat geene beperking is, 

dan is die macht 81 - - 1, wanneer 

(19) 

JJeze !/rootheid 81 , welÁ"e z·n het vervolfJ eene !/1·oote rol speleit 
zal, zullert wij de absolute co~fJicientensolll der 1·elatie (10) noemelZ. 

Onze beschouwingen samenvattende, zien wij nu gemakkelijk in 
dat de uitdrukking (l ü) gebracht kan worden onder den vorm: 

(20) 

P hS,-1 
t 
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alwaa.r PI hS
' -- I, waarbij immers door n.v 2 gedeeld is, van dezelfde 

ordc van hoegroothcid is, als het geval zoude zijn bij cen niet met 
eene rclatietl'illing overeenkomenden term. 

6. Nemen wij nu ecn oogenblik aan, dat de scholllmelingen van 
het beschouwde mechanisme zóó gering zijn dat :E A2 h2 of wat op 

hetzelfde necr moct komen (p) 2 
klcin is ten op:ichtc van :x' dan 

zal de reeksontwikkeling van (1 + it .• : :E A2 h2 + ... ) -1, naar de 
P !I 

opklimlllcnde ma.chtcn van h2 , snel convcrgcCl'en en ditzelfde zal 
dus het geval zijn met de reeks 

(21) a(S,) hSl + ... 
1'. -1: q., 1'1 

rrcvens zullen dan de relatietrillingen in intensiteit versterkt ZlJn 

na.ar gelang van dc hocgl'Ootheid van den factor n.l: < (4Y. 
P It 

Stijgen daarentcgen, door het toenemcn van h, dc amplitudcn 
der schommelingcn, zood at in (20) de twecde term van den noe
mer de ecrste overtreft, dan verliest de gcnoemde recksontwik
keling hare convergentie en kan dus ook van toepassing der rceks 
(21) geen sprake meel' zijn. In het algemeen is dan de intensiteit 
der overeenkolllstige trilling blijkcns formule (20) van de orde 
h Sl - ;j, d. w. z. zij stijgt twcc geheele orden, maar ook niet hoo
gel'. Slechts in zéér bizondere gevallen, wanneer de grootheden 
A, B, C.... waarden hebben, die :E A2 h2 nagenoeg of geheel 

fI 

doen verdwijnen, kan de intcnsitcit nog hooger stijgen. 
7. Ten einde deze uitkomst in korte bewoordingen te kunnen 

samenvatten, voeren w~i de volgende onderscheiding in: Eene 
verandering in de onderlinge verhoudingen der coefficiënten A, B, 
C. . .. noemcn wij eene verandering in de bewe!Jin!J8wijze van het 
mechanisme, eene verandering van halléén beschouwen wij daaren
tegen als eene verandering in de inteJ1.8'lleit van ééne en dezelfde 
bewegingswijze. 

Wij kunnen dan zeggen: BefJinuende met zeer kleitte 8chomme
liJlgen, zul/eu, bij het toenemeu der t'uteJt8iteit, de 1'elatietrillingen Ï7t 

ve1·fJelijJ.:i1lg met de ande1'e tr-i llütfJ en , die terzelfder tijd 
i1l he/zelfde mechani8me plaat8 heóben, iJl /tet algemeen alleng8 
twee volte ordeJt VWt hoefJrootheid 8tij,r;en. Alleen voor bijzondere 
bewefJi1lfJ8wijzelt zal deze stijfJi1tfJ nOfJ verde1' wordell voortfjezet. 



8 OVER ZEKERE TRILLINGEN VAN HOOGERE ORDE VAN ABNORMALE 

Beteekenis del' relatietrillingen in de mechanica, de leer 
van het geluid en van het licht. 

8. Relatietrillingen zullen in de eerste plaats gemakkelijk in 
het leven te roepen zijn b\i eenvoudige mechanismen, zooals bijv. 
den dubbelen slinger, bij geschikte keuze der afmetingen en der 
massa's. Zij zullen in dat geval, wegens de langzaamheid der 
slingeringen, evenzeer door verschijnselen der totale beweging als 
door harmonische analyse moeten kunnen worden aangetoond. 

Zooals wij gezieit hebben ligt het trillingsgetal eener relatietril
ling steeds in de nabijheid van dat eener principale slingering. 
Men heeft dns te doen met het welbekende geval van de samen
stelling van twee harmonische slingeringen, wier slingertijd gedu
rende eenigen tijd, bij benadering, als gelijk mag worden op
gevat, wier onderling phasenversehil dan echter langzaam maar 
voortdurend in denzelfden zin verandert. Als gevolg hiervan zal 
dus de bedoelde principale slingering periodiek worden versterkt en 
verzwakt in eene periode die omgekeerd evenredig is met het ver
schil der trillingsgetallen, en die du~ van zeer langen dum wordt 
wanneer de relatierest p (zie verg. (10)) eene kleine waarde ver
krijgt. 

Dat nu dergelijke langere perioden bij de beweging vau den 
dubbelen slinger optreden, blijkt inderdaad uit de waarnemingen 
van de Joncquiè1·es, [Compt. Ren cl. 105, (l887) SU1·les JIlOUVellleilts 
cl' oscillatioJZ silllultaJlés de detttv peildttles bOllt à bout, p. 23-27; 
253-255] (zie vooral p. 26); in hoeverre ze met relatietrillingen 
in verband staan, zou echter een opzettelijk onderzoek moeten lee
ren. 1) Hij regelmatige wijr.iging van een der massa's of slinger
lengten zou men de periode zich moeten zien verlengen wanneer 
eene eenvoudige relatie (10) genaderd werd, en weer verkorten 
wanneer zij werd overschreden. 

i) De -nadere opgaven van de Joncqllières zijn niet in overeenstemming met de onder
stelling dat de relatietrillingen de hoofdrol speelden. Wellicht waren de amplituden te 
groot of te klein om hen in volle duidelijkheid te docn optreden. Over den invloed 
dier amplituden spreekt de Joncquières niet. Een vernieuwd onderzeek ware wemclie
lijk. Daarbij zou dan te bedenken vallen dat de dubbeblingcr voor pseudo-octnaftril
lingen een uitzonderingsmechanisme is (zie verdrrop § 32). Van gelijk-trillingen is 
geen sprake. Eerst bij het naderen der relatie n ", - 3 nlJ = p is een sterk optreden 
van relatietrilJingen te verwachten. 
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9. Ook bij geluidstrillingen zullen relatietrillingen kunnen op
treden. De nahijheid van hun trillingsgetal hij dat eener princi
pale trilling :t.al echter de aantooning door harmonische analyse he
moeilijken. Ook hiel' zullen de zwevingen, die ~ij in de intensiteit 
der principale trilling in het leven roepen, wellicht nog het gemak
kelijkst aanwijsbaar zijn. 

Anders is het gelegen hij lichttrillingen. Indien er wfk'trheid is 
in de meening door dr. V. A. Jllli1t8 uitgesproken in zijne ver
handeling: "Over de lineaire 8J1eclm der elelllellte7l." (Verhundelin
gen der Kon. Ak. van W"et. deel 2G, 1888) 1), dat, namelijk, de 
SOIll- en verschiltrillingen en meer in 't algemeen de trillingen, 
die afhangen van de hoogere machten" en producten der am
plituden, hij de vorming der lijnspectra êene rol spelen, dan is 
ook de mogelijkheid niet uitgesloten dat samenstellingen van twee, 
drie of zelfs van een groot aantal dicht bijeengelegen strepen (ûe 
§ 18 en volg.) aan de aanwezigheid van relatietrillingen zouden 
moeten worden toegeschreven. 2) 

Hoe dit nu zijn moge, het teekenen van denkheeldige lijllspec
tra., waal' iedere streep eene bepaalde harmonische trilling fk'll1wijst 
en dool' hare dikte een heeld geeft van de intensiteit dier trilling, 
sclteen mij het gemakkel\ikste middel om de door mij omtrent de 
relatietrillingell verkregen uitkomsten te venlnidelijken en graphisch 
voor te stellen. 111 het vervolg zal telkens, ook in de gebruikte 
bewoordingen, op deze voorstellingswijze wmdeil gedoeld. 

I) Ook AnnaIcs de l'école pol. de Delft, 5, 1889. 
~) Het gedrag dezer strepen bÜ inten~iteits - d. i. temperatuursverhooging zou daar

omtrent moeten beslissen. Zü zouden dan de.eigenonnligc yernnderingen in onderlinge 
intemiteitsverhourling moctclt vertoonen, wnaronr in het vervolg sprake zal zÜn. Trou
wens ook SOID- en verschiltrillingen moetcn bÜ temperatuuls\·crhoeging in inten~iteit 
sterliH toenemen, dan de principu,le trillingen. Ik waag het niet to be~lissen 

in h:.everre de bekende f('iten dcrge1üke inten~iteit.s-vernndE'ringen beve~tigen of reeds 
uit~ll1itcn . Dil conclmie yar. 11. Kuyse,· over JI/lil/s' hypothese uitgesproken in zÜn 
overzÏl'ht der Spectrnlanaly~c in lVin/;e/'/IImm's Hand bucll dcr physi k, Bd. 2,le 
Abth., p. 435 is niet gunstig. Aan den anderen kant mag echter wel eens gewezen 
worden op de omstandigheid dat, als men met Kr/ys!',· aanneemt (p. 419) dat een gas
molekuul beschouwd kau wordcn "nis einen KrJ'·l'er • .. , 1t'elcher sich selb"l uebel·lassen 
nw· ei,w'· bcurenzlell An:altl gun: IleslÎmmlel' Eigensclr/l'ing'llllyen (iihirJ i.", juist de 
af w e z i g hei d van verschil- en somtrilli Ilgell bÜ de vergedreven harmonische analyse, 
waart.oll de spectralanalyse in staat stelt, een zonderling venchünsel zou moeten wor
den genoemd. 

Laten wÜ voorts hier nog aan toevoegen dat, als de juistheid van Julills' opvatting 
aangenomen wordt, omgekeerd uit de onderlinge nabühcid van twee ~pectraallÜD('n tot 
het bestaan een er, meer of minder ingewikkelde, lineaire relatie met geringe rest tus
schen de trilli ngsgetallen ller pri "ei pale trillingen zoude mogen wordel1 besloten. 
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Beschouwing van Roulll. Scherpe grens bij den 
invloed eener relatie naar gelang de absolute coëfficienlen

som ~ of > is dan hel getal V ier, 

10. Het schijnt llliJ wenschelijk hiel' vooraf reeds uit te spre
ken da.tgene, wat ik meen te mogen beschou weu als het voor
naa.mste der door ' m~j verkregen resultaten. Iu l'J'. J. Routh'8 
,,'rreatise on the stability of a givèn state of motion, par
ticularly steady motion" LOlldon, kfacmitlaJt, 1577, komen 
twee passa.ges voor die, hoewel ze in zooverre van wijdere strek
king zijn, dat ze ook voor kinetisch evenwicht gelden, toch samen
vatten alles wat, voor zoovcr mij bekend is, omtrent den in
vloed van benadcrde lineaire relaties tusschen de trillingsgetallen 
der principale slingeringen tot uu toe gevonden werd. Ik zal die 
passages, in hoofdstuk VII voorkomende met eeuige geringe wijzi
gingen, om ze op zich zelf verstaan baar te maken, aanhalen: 

"Any slllall term of a high order, if its periodis 
nearly the same as that of a principal oscillation of 
th e sys tem, ma Y PI' 0 duce i ll1 portan t effects on the mag
nitude of the oscillation." (p. 90.) 

"lt is only wh en the roots of the dynamical equation 
are such that a linear relation of the form: 

(P1 - 1) lt." + q1 uy + .... = ?l.1) very nearly 

exists, th at we lIlay expect to find important terms 
among the higher orders. 'fhe order of the terms to be 
examined will be [P1 -IJ + [ql] + .... , and unless this 
be also sma11, the terms wi11 probably remain insigni
ficant." 

Het zal ons nu in het vervolg blijken, dat de onbestemde uit
drukking " u uI e sst h i s be a I s () sm all" vervangen kan worden 
door de uitdrukking "kleiner dan vier." Inderdaad is er een scherpe 
grens te trekken tusschen den waa,rschijlllijken invloed eener relatie 
wanneer 81 < 4 en wanneer 81 > 4. In hct tweede geval, na
melijk, zullen de krachtigste relatietrillingen de orde hS, - 3 niet te 
boven gaan. Aan weerskanten van iedere principale trilling zal er ééne 
optredcn, welke tot die orde stijgen kan. De overigen zullen tot nog ge
ringere intensiteiten beperkt blijven. J n het ee?'8te geval daarentegen zullen 
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de relatietrillingen , bij het stijgen der intensiteit, in het algemeen, 
blijven toenemen tot zij van dezelfde orde van hoegrootheid ge
worden zijn als de principale trillingen zelf. Naast iedere princi
pnle trilling zullen namelijk, bij stijgende intensiteit, in het spec
trum aan weerskanten talrijke strepen ontstaan, die aan relatie
trillingen hun oorsprong danken. Aanvankelijk op ongeveer gelijke 
afstanden vàn elkander gelegen en sterk afnemende in helderheid 
naar gelang hun afstand van de principale trilling grooter wordt, 
zullen, terwijl steeds nieuwe strepen oprijzen, de anderen steeds 
meer in helderheid &'tn elkander en aan die der principale trilling 
gelijk worden. 'l'evens zullen de onderlinge afstanden meer en 
meer ongelijk en van de juiste bewegingswijze afhankelijk worden; 
wodat, indien het meehanisme aau talrijke schokken is blootgesteld, 
waardoor telkens eelle andere bewegingswijze optreedt, de strepen 
zich verbreeden en ten laatste iu elkander vloeien zullen. Voor zulk 
een mechanisme zal dan als eindresultaat een naar weerskanten lang
zaam uitvloeiende band ontstaan. Zoodra echter de relatiestrepen in 
helderheid neet de principale streep nagenoeg van dezelfde orde ge
worden zijn, zullen de reeksontwikkelingen (l) hare geldigheid ver
liezen en slechts zulke berekeningen, waarbij de volledige bewegings
vergel~ikingen zonder benadering worden toegepast, zullen uitsluit
sel kunnen geven omtrent de beweging van het mechanisme. 

Overigens vertoont elk der gevallen 81 = 2, 3 en 4 eigenaar
dige bizonderheden . 

'l'en einde een en ander te kunnen bewijzen en nauwkeuriger 
te omschrijven, zal het Hoodig zijn relatietrillingen van verschillende 
soort en graad te onderscheiden. 

De drie soorten van relatietrillingen. 

11 . 'l'erugkeerellde tot de beschouwingen van ~ 4 valt het ge
makkelijk in te zien, dat er twee soorten van relatietrillingen te 
onderscheiden zijn, die llamelijk, wnarhij de absolute som der bin
nen het cosinusteeken aanwezige coëfficienten 8 = [pJ + [qJ + .. 
gelijk is aan 81 - 1 en die, waarbij ze 81 + 1 bedraagt. 

'l'ot de eel'ste soort behoort (PI weder als positief beschouwende) 
het geval: 
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(22) P = PI - 1 ; q = qI ; r = 1'1 ; •••••• 

tot de tweede het geval: 

(23) P = PI + 1 ; q = q1 ; r = 1'1 ; •••••• 

Aan weerskanten van iedere bij de relatie (10) betrokkene prin
cipale trilling, legert zich dus op een afstand p eene rclatietrilling. 
Bij geringe intensiteit der beweging zijn deze beide van ongelijke orde 
van hoegrootheid, die der eerste soort is van de orde lts, - 1, die 
der tweede van de orde hS

' + 1. 

Bij het 8tijgen der i1ltell8iteit echter naderen beide tot de orde 
ö\ - 3. 

Voor die der eerste soort volgt dit onmiddellijk uit het in ~ 6 
aangevoerde. Om het ook voor die van de tweede in te zien, is 
het slechts noodig op te merken dat 111 de met (15) overeenkom
stige vergelijking: 

(24) p 
11) + 1 , '/1, "'.. . . 1'1 + 1, q., "1' •• 1'1 + 1 , fI., I' .... 

tot de VOrIl1lng van P o. a. zal medewerken de term, waarin op-
treedt: 1', + 1, '1" r, . .. 

(25) C08
2 cp • C08 «PI - 1) lP + q 1 0/ +. . .) 

Deze term zal h/"d I bevatten. Dewijl echter tot· zij ne samen
stelling heeft medegewerkt een term, welke op eelle relatietrilling 
van de eerste soort betrekking heeft, zoo is reeds eenmaal door de 
kleine grootheid ~ van verg. (15) gedeeld. 'fer berekening van 

l,.-1,q.,1'l'.' 

a moet, krachtens (24), thans op nieuw door eene der-
PI + 1 , 'IJ , "~I' .• 

gelijke grootheid gedeeld worden, en daar 
bij voortgezette stijging der intensiteit, van 
zal de totale stijging in hoegrootheid van 

geheele orden moeten bedragen. 

beide deze grootheden, 
de orde h2 worden, zoo 

a ten slotte vier 

12. De beide relatiestrepen in het spectrum aan weerskanten 
van iedere principale trilling, die ac'Ul de relatie deelneemt, zullen 
dus, hoewel aanvankelijk van zecr ongelijke helderheid, ten slotte 
eene helderheid van onderling gelijke orde van hoegrootheid be
reiken. Daarbij zal de aanvankel\ik helderste streep, behoorellde 
bij de relatietrilling der eerste soort, nict overal aan dezelfde zijde 
harer principale trilling gelegen zijn. Daaromtrent geldt de een
voudige regel, dat zij voor die principale trillingen, welke in de 
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relatie (l0) met coëfficienten van hetzelfde teeken opb'eden, ook aan 
dezelfde, voor de overigen aan de tegengestelde zijde ligt; waarbij 
dan op te merken valt, dat deze coëfficienten niet alle hetzelfde 
teek en bezitten kunnen. 

13. Naast de heide besprokene soorten van relatietrillingen is 
het wenschelijk eene derde soort te onderscheiden omvattende die
gene welke in de buurt gelegen zijn van principale trillingen, welke 
in de relatie niet optreden. Immers ook b~i elk van deze zullen 
relatietl'illingen worden waargenomen. 

Laat toch 1Zu het trillingsgetal van zulk eene trilling voorstellen, 
dali is het duidelijk dat ook de termen 

(26) COS (PI lP + ql 0/ + r1 X +. . . . + u) 
lJ.,Q., . . . " ± 1 

zullen blijken tot relatietrillingen aanleiding te geven, dewijl (ver
gelijk ~ 4): 

(27) (PI noC + ql ny +. . . . + 'Il,J2 - 'Il} = + 2 n" p + p2. 

Gemakkelijk is het tevens in te zien dat deze termen, aanvan
kelijk van de orde hS

' + 1, evenals de relatietermen der tweede soort 
tot de intensiteit hS

' - 3 stijgen kunnen. 
Iedere niet in de relatie iJdredende principale trilling zal dus aan 

weerskanten veJ'f}ezeld zijJZ van eene relatietrillin!/, die z~'ch !/edraa!/t 
als eeJle der tweede soort. 

14. rfen slotte, reeds hier, een enkel woord, dat ook voor al 
het volgende geldt, omtrent de afstanden der relatietrillingell tot de 
principale trilling. Deze afstanden worden aanvankelijk (d. i. bij 
geringe intensiteit) nagenoeg geheel bepaald door de relatierest, en zijn 
dus voor de verschillende principale trillingen gelijk, als namelijk 
het spectrum zoodanig is geconstrueerd, dat gelijke verschillen in 
trillingsgetal met gel~jke afstanden overeenkomen. Evenwel treden 
reeds onmiddellijk (zie verg. (1), (2), (8) en (9)) correctietermen 
op, voor ieder van hen verschillend, die van de orde h2 zijn en af
hangen van A, B, C ... , dus van de bewegingswijze. 

Bij telkenmalige verandering dier bewegingswijze zal dit eene 
verbreeding zoowel der principale (waarvool' de correctie evenzeer 
geldt) als der relatiestrepen ten gevolge hebben, in het tegenover
gestelde geval tot tamelijk onregelmatige vergrootingen en verklei
ningen der onderlinge afstanden voeren. Bij het naderen van den 
eindtoestand, tvaarbij de relatz'etrillin!/elz kunne maX1~JJlale orde van 
hoe!/rootheid bereiken, 'worden deze con'ecties, afhankelijk van ~, 7' " .. ~, 
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van de~elfde orde al8 de oor8pronleelijlee af8tand p. De verbreeding, 
die optreedt in het geval van telkenmalige wisseling der bewegings
wijze, zal derhalve dan tot samensmelting der relatiestrcpen met 
de principale voeren. 

Relalietrillingcn van hoogeren graad. 

15. Het IS duidelijk dat de relatie: 

(10) 

na vermenigvuldiging met een niet te groot getal Ie, aanleiding 
geeft tot eene nieuwe relatie: 

(28) ft PI n.c + Ie qI ny + .... : = lep 

die op hare beurt relatietrillingen in het leven roept, aan wellee 
wij dell Ilaam van relatieb'illill!/ell van den le'ICli !/raad !/eVell zullen. 

Deze relatietrillingen van hooge ren graad zullen strepen in het 
spectrum te 'voorschijn roepen, die respectievelijk op afstanden Zp, 
3p . ... lep,. . .. etc. aan weerskanten der principale strepen zullen 
gelegen zijn, en, op dezelfde wijze als die van den eersten graad, 
in drie soorten te onderscheiden zijn. Evenwel zullen zij met het 
stijgen van Ie langzamerhand het karakter van relatietrillingen ver
liezen en daarmede zal dan ook geleidelijk de abnormale verhoo
ging in intensiteit verloren galll1. 

Van die laatste omstandigheid voor het oogenblik afzien de , wil
len wij thans bepalen tot welke orde van hoegrootheid de termen 
zullen kunnen stijgen, welke met de relatietrillingen van den lelien 

graad overeenstemmen. Vooreerst is het duidelijk, dat het in ~ 11 en 
~ 13 aangevoerde ook op de relatietrillingen van hoogeren graad toe
passelijk is. De drie soorten zullen dus wederom tot gelijke orde . 
stijgen bij toenemende intensiteit der beweging. Bedenkt men 
nu bovendien dat, bij de vorming van P in de met (15) 

kpi -1, "1. " .. 
overeenkomstige vergelijking, termen zullen optreden, voortkomende 
uit dezulken die tot de relatietrillingen tweede soort van den nrulst 
lageren graad aanleiding geven, dan is het gemakkelijk in te zien 
dat voor iederen volgenden grfk'td de abnormale verhooging der hoe
grootheid vier geheele orden meer zal kunnen bedragen. 
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De relatietrillingen eerste soort van den kden graad, wier orde 
van hoegrootheid, bij geringe waarden van h, aanvankelijk door 
h "SJ - t wordt voorgesteld, zullen dus kunnen stijgen tot de orde 
van hoegrootheid voorgesteld door: 

(29) h" s, - 1 - 4 (k - 1) - 2 = h k S, - .. k + 1 

Is derhalve bij eene relatie Cl 0) de absolute coeificientensom 
81 > 4, dan zldlen, bij toenemende intensiteit der beweging, de rela
tietl'illillgen van opeenvol[Jeltden graad toch voortdut'eJtd z'wakker blij
ven 1WarJJlate hUil graa~ hooger W, 

Voor ~ .:::::: 4 zullen daarentegen de relatietrillillgen van verschil
lettde gmden in relalt'eve sterkte blijven toenemen tot zij dezelfde 
orde Valt hoegrootheid als de pn'ncipale trilliJlgen zelve bereikeJt, 

16, Hiermede is het bestaan der scherpe grens, waarover in 
~ 10 gesproken werd, tllsschen de gevallen 8] > 4 en 81 :::= 4 
aangetoond, In het eet'ste geval zullen zich in . het denkbeeldige 
spectrum zwakke lijnen aan weerskanten der principale trillingen 
vertoon en , die wel in helderheid toenemen bij toename der inten
siteit der beweging, maar toch zwakker en zwakker blijven naar 
gelang ze verder van de principale trilling verwijderd zijn, 

Jn het tweede geval daarentegen ontstaat bij toenemend intensi
teit een soort roosterspectrum , waar de afname der helderheid, naar 
gelang van den afstand tot de principale streep, langzaam plaats 
vindt, en, zooals wij zagen, slechts veroorzaakt wordt door de om
standigheid dat de relaticrest bij het klimmen van -dien afstand 
toeneemt en dus het karakter van relatietrillingen langzamerhand 
verloren gaat, 

Overigens kunnen bij bepaalde mechanismen en bij bepaalde be
wegingswijzen uitzonderingen optreden, Wat het tweede geval aan
gaat, wezen wij daarop reeds in ~ 6, wat het eerste betreft zul
len wij later nader aantoonen dat er mechanismen zijn, waarbij 
de relatietrillingen andere regels volgen, 

17, Hoewel uit formule (29) schijnt te volgen dat voor 81 < 4 
de relatietrillingen hij voldoende intensiteit der beweging de prin
cipale trillingen in orde van hoegrootheid zouden kunnen gaan 
overtr'ef/en, zoo is toch, zooals bij de behandeling der gevallen 81 

= 3 en 81 = 2 blijken zal, deze gevolgtrekking onjuist, 
Overigens verliezen de reeksontwikkelingen (l), waarop toch 

al de getrokken besluiten steunen, feitel~ik hunne geldigheid reeds 
vóór dat de toestand bereikt is, waarbij de relatietrillingen van 
dezelfde orde van hoegrootheid met de principale trillingen gewor
den zijn, Zulk een toestand moet dus eigenlijk beschouwd wor-
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den als een limiettoestand, waart.oe echter vrij dicht genaderd wor
den kan, en die tevens aanwijst tot hoever, langs den hier gevolg
den weg, de gebeurtenissen, die bij stijgende intensiteit intreden, 
kunnen worden vervolgd, "\\r at er bij nog verder voortgezette stij
ging gebeuren zal, is langs dien weg niet te ontdekken. Waar dit 
voor bepaalde mechanismen wellicht op andere wijze mogelijk is, 
zullen andere reeksontwikkelingen daaraan moeten ten grondslag 
liggen, of de integraties in eindigen vorm moeten kunnen worden 
verricht. 

Na deze algemeene opmerking gaan wij er thans toe over eerst 
het geval 81 > 4 en daarna de gevallen 81 = 4, 3 en 2 nadm' te 
beschouwen. 

Hctgeval SI > 4. Verschijnselcn in het spectrum. 

18. Voor het geval 81 > 4 hebben w~i aan het reedsaange
voerde weinig toe te voegen. Op overzichtelijke wijze worden de 
verkregen resultaten door fig. la, b en c opgehelderd, wanr, door 
middel van denkbeeldige spectra, de bewegingst.oestand bij drie 
verschillende intensiteiten is voorgesteld. 

In fig. la zijn de schommelingen nog zeer klein, de hoofdtril
lingen zijn de eenige die tot zichtbare lijnen aanleiding geven. Er 
zijn er hier drie voorgesteld, waarvan de beide mee~t recht~che 

geacht worden b~j de relatie betrokken te zijn met coëfficienten 
van verschillend teeken , de derde 7ziet. 

Fig. 1: Relatietrillingen met eene absolute 
coëfficientensom > 4. 

h~ I 

/1 ti .s.J. tL~~ 
a4H' 111 • -. ... 101,;' • • 

l'llffrriii ï r r 
11111 

In fig. lb. zijn reeds overal aan weerskanten der principale tril
lingen de relatietrillingen van den eersten en tweeden graad zicht-
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ba.:'tr geworden; bij de heide rechtsche strepen bovendien die van 
den derden graad, eerste soort. 

In fig. IC is de grenstoestand voorgesteld. De relatietrillingen 
van gelijken graad hebben hier allen gelijke orde van helderheid 
bereikt. rrevens denke men zich de strepen op onregelmatige wijze 
verschoven over afstanden van dezelfde orde als die tusschen de 
strepen aangegeven zijn en afhankelijk van de bewegingswijze van 
het mechanisme. 

Van de onmiddellijk hoveu de strepen van fig. IC geplaatste 
letters, duiden 11 eene hoofdtrillillg, R", l"" en r'" relatietrillingen 
van den leden graad en respectievelijk van de eerste, tweede en derde 
soort aan. 

De daarboven geplaatste getallen geven de oorspronkelijke orde 
van hoegrootheid aan en de nog hooger gepla.:'ttste die waartoe in 
het limietgeval genaderd wordt, alles relatief de hoofdtrilling , en 
bepaald door de overeenkomstige macht van h. 

Het geval 81 = 4. 

19. Ook omtrent dit geval worden geene bijzondere opmerkingen 
meer vereischt. Het bijhehoorende spectrum is niet geteekend. De 
beide eerste spectra zouden met die van fig. In en 1 b overeen
komen, maar in den limiettoestalId treedt, zooals in ~ 16 beschreven 
werd, een roosterspeetrum op; immers worden voor 81 = 4 alle 
bovenste getallen 81 - 3, 2 81 - 7, 3 81 - 1 1, etc. aan elkander 
gelijk. 

Het geval 81 = 3. Pseudo-som en pseudo-octaaftrillingen. 

20. De relatie kan hier van tweeërlei aard zijn, namelijk Ie: 

(30) ?l.c + U!I -- 1tz = P (pseudo-somtrillingen) 

of ten 2°: 

(31) 2n,x - n!l = P (pseudo-octaaftrillingell). 
Verband. Kon . Aknd. v . Wetenseh . (1e Sectie). DI. V. H2 
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In beide gevallen doet zich eene opmerkelijke bizonderheid voor , 
die uitsluitend eigen is aan het geval Si = 3. 1'erwijl namelijk 
in alle andere gevallen (ook in het geval 81 = 2) de reeksontwik-

kelingen (l) geldig blij vcn (zie ~ 0) zoolang (1Y klein blijft ten 

opzichte van L, d. w. z. zoolang -lh, klein is ten opzichte van V P , 
~ ~ 

zullcn thans die recksontwikkelingen hunne geldigheid reeds ver-

liezen, zoodra -lh van dezelfdc orde is als _t zelve. 'foch blijft 
1t,c 

daarbij de limiettocstand, ten minste voor de hij de relatie betrok
ken trillingen, al wordt ze thans spoediger genaderd, geheel van 
denzelfden aard. Dic rclatietrillingcn stijgen namelijk wederOlH allen 
tot dezelfde orde van intensitcit als de hoofdtrillingen ; terwijl ook 
weder verschuivingen van de orde van hunne onderlinge afstanden 
optreden. 

Ten einde dit in te zicn is het in de eerste plaats lloodig een 
blik te werpen op verg. (20), welkc thans voor de relatie-trillingen 
der eerste soort, naar gelang de relatie (30) of wel (31) geldt, een 
der volgende vormen rutllneemt: 

(32) 

of 

(33) 

~ of ~ of ~ 
0,1, - 1, O. " 1,0, - 1, O. . . 1,1, P, O . . . 

~ 
1, -1,0, ... 

of ~ 
2,0,0 ... 

immers blijkt dan dat de relatietrillingen eerste 800rt, eerste graad 
reeds van de orde van hoegrootheid der hoofdtrillingen worden, 

zoodra _t de orde van -lh bereikt. 
n;r. 

21 . Wat nu de relatietrillingen tweede SOO1·t, ee'l'ste graad be
treft, deze zijn, zooals bijv. die welke, in het geval van pseudo
somtriUingen , bepaald wordt door 2 lP + ~ - X ' oorspronke
lijk van de orde ft'1. Zij vertoonen echter in de bijbehoorende func
tie P (zie verg. (24)) termen welke ontstaan door de herleiding, 
tot sommen van cosirmssen, van produkten als eos (lP + ~). eos (lP-X), 
wier bijbehoorende coëfficienten, dewijl zoowel lP + ~ als lP - X 
relatietrillingen van de eerste soort aanwijzen, reeds tweemaal een 

factor van de orde L of -lh in den noemer vertoonen. Thans wor-
nx 
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den zij nog eenmaal door zulk een factor gedeeld, zoodat zij van 
de orde ft4 tot de OL"de ft worden verhoogd. 

En wat eilldelijk de relatietrillingen der eerste en tweede soort van 
hoo.r;ereil fJ1"fLad aangaat, dat ook deze tot de orde ft stijgen zullen, volgt 
uit de omstandigheid dat in de P-functie van iedere ll" een term zal op
treden bestaande uit het produkt van twee factoren, waarvan de eene 
betrekking heeft op eene houfdtrilling, de andere op eene trilling 
r" -1 ,1) terw~il evemr.eer in de P-functie van iedere r" een term 
optreedt bestaande uit het produkt van twee factoren, die respec
tievelijk op eene relatietrilling III ' eerste soort, eerste graad en 
op eene trillling ll" betrekking hebben. 2) Zijn derhalve de relatie
trillillgen van den k - 1 stcn grand tot de orde ft gestegen, dan 
moet zulks ook met die van den kdcn graad het geval zijn. Immers 
de bedoelde termen, die nu van de orde h2 zijn, worden nogmaals 
door een factor van de orde h gedeeld. 

Iets dergelijks doet zich bij de relatietrillingen r'k der derde 
soort niet voor. Deze zullell echter in hUil ne P-functie termen 
vertoclIlen, . welke hun oorsprong dankcn 3) aan twee hoofdtrillingen 
en eene trilling ll". 7,\i stijgen derhalve, dewijl wederom door 
een factor van dc orde ft moet worden gedeeld, tot de orde ft2 
en blijven alzoo bij de relatietrillingen van de eerste en tweede 
soort eene gansche orde van hoegrootheid ten achter. 

22. rren slotte vereischen de verg. (8) ter berekening van de 
gruotheden (1", T . . . , van welke de vel'schuiving der strepen afhan
kelijk is, eene nadere beschouwing. Het is duidelijk dat er thans 
in die verg. termen zullen optreden, ontstaande uit produkten van 
den vorm C08 (lP + ~). C08~. Deze termen bevatten wel h3

, maar 
dewijl C08 (lP +~) met eene III correspondeert, verheffen zij zich, 
bij toenemende intensiteit, tot de orde ft2, en daar nu, ter be
rekening van (1", T . .. , nog ééns door ft wordt gedeeld, zoo volgt 
hieruit dat (1", T. .. etc. zelve van de orde ft zullen worden. De 
verschuivingen worden dus van de orde der afsta,nden p, zoodra 

-th van de orde L geworden is, d. w. z. wanneer de limiettoestand 
, nx 
bereikt IS. 

23. Wij vatten thans het gevondene weder samen met behulp 

') Zoo ontstaat een term met cos I(k -1) <Il + k 1/1 - k xl uit bet prcdukt: cos 1/1. 
cos [(k -1) <Il + (k -1) 1/1 - k xl, alwaar de laatste factor uit eene. "k-1 voorkomt. 

2) Immers ontstaat cos r(k+1)'/l+,. I/I-kx] uit cos(<Il+I/I). cos [k<ll+(k-1H 
-kXl· 

3) Immers ontstaat bij v . cos ril + k <Il + k 1/1 - k xl uit cos 11 . cos <Il. cos [(k - 1) <Il 
+ kl/l-kxl· 

H2* 
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... aC' _ 
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-

van fig. Z'" b, C in welke dc spectm van pseudo
octaaftrillingen 1) geteekend z~in. 

Eene nadere verklaring dezer figuur zal wel niet 
Boodig zijn. Dc beide meest rechts gcteekende stre
pcn van fig. 2a behoOl'en tot de beide trillingen die 
in dc relatie hetrokken zijn. 

Het geval 8
1 

= 2. Pselldo-geJij ktrillingen. 2) 

24. De relatie is in dit gcval noodzakelijk van 
den vorm: 

(34) n,c -- n!l + P = O. 

Hierbij vcrdwijnt echter het onderscheid tusschen 
~ ., de relatietrillingen van de eerste en tweedc soort. 
~ Immers kan de trilling voorgesteld door: 
--.~ ... 

.... 
<.> 
o 

(k-1)tp-k~ 

naar willekeur wornen opgevat als eene trilling Rio 
(eerste soort, X:dc graad) of als eene rk -1 (tweene 
soort, (X: - 1yte graad). 

Bedenkt men nu dat de in ~ 11 gemaakte op
merking, dat bij het stijgen der intensiteit de beide 

- ·"'of- .. soorten van relatietrillingcn tot dezelfde orde van -_ ::~=: hoegrootheid nancren, hier volkomen geldig blijft, 

o 
'd 
::s 

... rooi- ~ 
. ---- . . ... \0)l1li: ... _ P-t 

----- ..... .:--
·a .. ~_ ~ 

~~ ....... _-
"._._- ", .... ~--
-et ........... _-

---111-
-- .... i.r--
.... __ .... ,...a.::r __ 

,,~'J:'--

...... 
"l 

~ 

zoodat dus Bic en 1'k = lllc + 1 dezelfde ordc van 
intensiteit bereiken kunnen, dan wordt het duidelijk 
dat ook hier wener een roosterspectrum ontstaan zal, 
waarbi.j zich, naast de beide dichtbijeengelegen hoofd
strepen , anderen zullen voegen, die allengs tot de
zelfde orde van helderheid zullen opstijgen. 

1) Hoewel het in § 21 en § 22 besprokene meer bepaald de 
relatie (30) geldt, zoo is het toch met geringe wijziging ook op de 
relatie (31) dus op de pscudo·octaaftrillingen toepasselijk. 

') Wij willen de opmerking niet weerhouden dat men, uitgaande 
van dr. Julius' opvatting, bij koolstofverbindingen, waar meerdere 
waterstofatomen op ongeveer dezelfde wijze gebonden zijn, a priori 
het optreden van pseudo-gelijktrillingen verwachten zoude. Evenwel 
knnnen de feitelijk aanwezige asymmetrische roosterspectrn moeilijk 
in overeenstemming gebracht worden met de hier volgende theorie, 
welke in hoofdzaak symmetrische roosterspectra schijnt te vereischen . 
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En dergelijke roosterspectra zullen zich evenzeer vormen om de 
principale trillingen die niet aan de relatie deelnemen. De P-functie 
toch van de trilling. voorgesteld door: 

oorspronkelijk van de orde h3 , zal iu het limietgeval door een fac
tor van de orde h2 moeten worden gedeeld. 

Een en ander wordt weder nader toegelicht door nevensgaande 
figuur, waar de beide meest rechtsche strepen van fig. 3" de pseudo
gelijktrillingen voorstellen. 

(~.Jf 

Fig. 3: Pseudo-gelijktrillingen. 

1I1 . 
'f , " , , 
S,J , J S 

1III , , , , , , 
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111111111111 

Zuivere relutietrillingen. 

25. 'l'en slotte ' nog een enkel woord over de gevallen, waarin 
de relat.ierest p (zie verg. (10), gelijk wordt aan nul. In deze ge
vallen zal de in formule (20) aangegeven deeling, wat h2 betreft, 
kunnen worden uitgevoerd, zoodat van den aanvang af, d. w. z. 
reeds bij de geringste intensiteit, de relatietrillingen eene abnor
male orde van hoegrootheid zullen vertoonen. 

Ook daarbij valt nu eene scherpe grens te trekken naar gelang 
SI > 4 of < 4. 

In het eeJ'8te geval zal de in ~ 2 en ~ 3 geschetste wijze van 
berekening kunnen worden doorgezet met deze wijziging echter, dat 
de op relatietrillingen van den kdcn graad betrekking hebbende 
termen zullen moeten opgenomen worden onder de termen bevat
tende h"s.-4k+. 1 (zie form. (29», d. w. z. onder de termen met 
den index k 81 - 4k + 1. 
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Als gevolg daarvan zullcn dan echter in die vergelijkingen welke 
tel' berekcning van dc bij de rclatietrillillgen uehoorende coëfficienten 
dienen, niet meer, als vrocger, slechts ééne, maar thans meerdere 
onbekenden te gelijk optreden. Zoo zal men bijv.· de grootheden: 

rlS. - 3) ; etc. 

bij elkander in dczclfde vc'·gelijkingen aantrcffen. 
Dewijl echtcr het aantal del' wo verkregcn lincaire vergelijkingen 

met dat del' onbckendcn overeen blijft stcHllllen, en voor iederen 
index eindig blijft, zoo zal daa,rdoor aan de oplossing geene on
overkomelijke hinderpalen in den weg .worden gelegd en kan op 

deze wijze eenc voor kleine waarden van ~ snel convergeerende 

reeksontwikkeling verkregen worden. 
Anders is het echter in het gcval 81 < 4. Het aalltal onbe

kenden zal in dat geval, recds voor den- index één, dewijl alle 
relatietrillingen van iederen gmad de orde van hoegrootheid ft ver
krijgen, oneindig groot zij n, tegelijk met het aantal vergelijkingen, 
terwijl het ook duidelijk is dat dc bijbchoorende reeksontwikkelingen, 
welke oneindig veel terlllen van dezelfdc orde van hoegrootheid 
zouden bevatten, hunne geldigheid verliczcn. 

Uitzonderingsmechanismen. 

26. TerwijJ dus, in het algemecn, voor 81 -< 4, bij het be
staan eener zuivere relatic, de reeks())ltwikkelingell (1) hare geldig
heid verliezen, omdat zij zouden voeren tot het optreden van OJl

eindig velc relatietrillingen , allen van dezelfde orde van hoegroot
heid als de principale trillingen, zoo zijn er toch bepaalde mc
chanismen, waarbij, onder dcn invloed van bepaaldc kracht
werkingen , de relatietrillingen zich anders gcdragen en slechts in 
beperkt aantal optreden (althans voor zooverre de termen van de 
orde van hoegrootheid der principale trillingen betreft). Daarbij 
wordt dan de beweging van het mechanisme geheel, of tot zekere 

http://bijv.de
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orde van hoegrootheid, door ontwikkelingen voorgesteld van den
zelfden of soortgelijke vorm als de reeksontwikkelingen (l). 

Zulke mechanismen zullen wij uitzond,erings-mechanismell noemen. 
Zij zullen zich ook bij het bcstaan van onzuivere relaties, ver

kregcn dool' ~f in den aard der krachtwcrking of in de samen
stelling van hct uitzonderings-mechanisme, cene kleine wijziging te 
hrengen, anders gedmgen dan gewoonlijk hct geval is. 

Immcrs hij het stijgen dcr intellsiteit :.lullen alsdan in de met verg. 

(20) overecnkomstigc vergelijkingen, in de noemers de termen L 
n,v 

meel' en meer verwaarloosd mogen worden tegenover de termen 
~ A2 h2 , d. w. z. het meehanisme zal zich meel' en meer gaan ge
!J 

dragen als hadde men met zuivere relatietrillingen te docn. 
In plaats van tot eell roosterspcctrum zal dus meer en meer ge

naderd worden tot het spectrum behoorende bij de :.Iuivere relatie, 
in hetwelk iedere principale trilling vergezeld zal zijn van een eindig 
aantal relatietrillingen van gelijke orde van hoegrootheid met de 
principale trilling zelve. 

27. Zulke uitzondcringsmechanismen zullen zich bijv. voordoen 
zoo vaak het mogelijk' zal blijken aan de verg. (3), voor zoover 
de tcrmen tot en met de dcrdc 1) orde van hoegrootheid betreft, 
te voldoen dool' eelle substitutie, zooals : 

\

J X=AhCOSqJ+A1hCOS[(P.l--1)IP+Ql 0/+ .. J+A2h co.s[(Pl +l)qJ+ 
+Q 10/+· .. J+A3 h cOS[(2Pl-l)tp+2ql 0/ + ... J + ... 
!J=Bh COS 0/ +B1h COS [PlqJ + (fh-l)o/+ . .. J+B2hc08[P1qJ+ 

(3G)" .1. J . ['> '> .1.+ J+ 

/
(Q1+~)'Y+'" +H'Jhc08 ';'jJ1 qJ+("'Q1-- ])'Y ... . .. 

z = Git cos X + .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 

al waar naast de principale termen een eiudifJ aantal l'clatietermen 
van de eerste orde van hoegrootheid 2) en voorts slechts termen 
van hoogere orde optreden. 

Om dit in te zicn heeft men zich, voorloopig uit de vcrg. (36) 

') Voor S, = 3 de ll('eedl', zie de noot bÜ § 28. Uit termen van hoogere orde 
kunnen gecne termen van de eerste orde in (a6) ontstaan, omdat de factor waardoor 
gedeclll wordt van de orde h' of, in het geval S, = 3 van de orde h is. 

') Deze relatietermen bezitten de eigrnschap dat de binnen het cosinusteeken optre
dende argumenten na optdling of aftrekking van de bÜ dezelfde vergelüking in den 
hoofMel'm voorkomende </l of ,-V, of x, enz. jnist de relatiecoëflicienten jI" 1]" . •• of gelijke 
veel vouden daarvan verkrijgen. 
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alle termen van hoogere ordc dan de eerste weglatende , de sub
stitutie in de vergelijkingen (3) uitgevoerd en de cosinusproducten 
in cosinussolllmen omgezet te denkeil. Daarbij zullen dan drie 
soorten van termen optreden die ieder eene afzonderlijke beschou
wing vereischen. 

Tot de ee1'ate soort rekenen wij die welker cosinussen geene be
trekking hebben op de principale of op de relatietrillingen van den 
in noot (2) beschreven aard, behoorende bij de overeenkomstige 
vergelijking (36). 

Het is name~ijk duidcl~ik dat met iedere verg. (3) eene verge
lijking (36) meer in het bijzonder overeenkomt. 

Deze termen eer8te soort kunnen gemakkelijk tot verdwijnen ge
bracht worden door in de overeenkomstige verg. (36) een term 
van hunne eigene orde (h 2 of h3) met onbepaalden coëfficient op te 
nemen en daarna de substituties te herhalen. Dc beide eerste ter
men der verg. (3) leveren dan een nieuwen term, bevattende den 
on bepaalden coëfficient, en men kan over dezen laatsten zoo be
schikken dat beide termen verdw~inen. 

28. Onder de termen tweede soort nemen wij al diegenen op, 
wier cosinussen overeenstemmen met de · in de overeenkomstige 
verg. (3G). opgenomen principale en rclatietermen. Deze zullen in 
dc verg. (3) allen met h3 verbonden optreden 1), onder anderen, 
dewijl, bij de substitutie in de heide eel'stc termen dier verg., de 
termen met ft wegvallen en slechts termen met a (2) h3 , t(2) h3 , etc. 
(zie verg. (9)) overbl~jven. 

Stellen wij thans al de coefficiënten dCZCl' termen gelijk ?lul dan 
zullen wij juist een voldoend aantal verg. verkrijgen om Al' A2' 
A3' ... , BI' B2' B3,···, 8('), r'), . .. allen uit te drukken in 
A, B, ()... Deze vergelijkingen zullen lineair zijn in a"~), t(l) , ••• , 

maar niet altijd in Al ' A2' Aa" .. ,BI' B 2 . •. , etc. 
29. Op die w~ize zouden wij verkregen hebben eene algmuecne 

oplossing (voor zoover de termen van de eerste orde betreft) van 
de verg. (3), daar immers het noodig aantal constanten (A, B, D, 
..• . À, fJ-, JI ••• ) aanwezig is, indien dit niet, in het algemeen, 
verhinderd werd door de termen derde aood. 

Deze termen bestl,tan uit dezulken, waarin optreden cosinussen 
betrekking hebbende op relatietrillingen welke ?liet in de overeen-

') Een uitzondering vormt weder het geval S, = 3. Voor dltt geval beschouwe men slechts 
de termen tot en met de tweede orde van hoegrootheid. Tevens zullen dan echter (zie 
§ 22) in de verg. (9), termen 8(') h, t<') h, etc. optreden. 
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komstige verg. (36) opgenomen werden en toch van denzelfden 
aard 1) zijn als degenen die wèl opgenomen werden. 

Dat zij in den regel aanwezig lI,ullen ûjn is in elk bijll,~mder geval 
duidelijk, indien men nagaat welke cosinus-produkten tot hun ontstaa,n 
aanleiding zullen geven. Zoo voert bijv. C05 2 !p. cos [CPl - 1)!p 
+ ql 0/ + ... ] tot C08 [(PI + 1)!p + ql 0/ ... J. Was dus een 
term van den eersten aard "/Oei, van den laatsten m·et opge
nomen, dan ontstaat zij toch in de verg. (3). En op dezelfde wijze 
voert in het algemeen de aanweûgheid van relatietermen eer8te 
800rt tot het optredcn van relatietermell tweede 800rt en evenzeer 
(voor 8r < 4) de aanwezigheid van die van den krlcn graad tot 
die van den (k + 1)"ton (en ook omgekeerd). 

Wilde men nu door het invoeren in de verg. (30) van nieuwe 
termen, met onbepaalde coefficienten voorzien, trachten ook deze 
termen van de de1·de 800rt te doen verdwijnen, dan zal dit in het 
alfJe1Jwe1t onmogelijk blijken, omdat telkens nieuwe termen van die 
soort ontstaan zouden en men zoo onbepaald zoude kunnen blijven 
voortgaan zonder het doel te bereiken. 

In bijzonde1·e /Jevallen lI,al het echter kunnen voorkomen dat bij 
eelle geschikte keuze der in (36) opgenomen termen, de termen 
van de derde soort van zeI v e wegvallen, nadat men, wat mogelijk 
is, omdat het aa,ntal vergel~ikingen met het aantal beschikbare 
grootheden overeenstemt, die der tweede soort op de in ~ 28 aan
gegevene wijze heeft doen verd w~inen. 

Men heeft dan met een uitwnderingsmechanisme te doen. 
30. Twee opmerkingen behoOl·en daarbij te worden gemaakt. 

De eerste is deze, dat een bepaald mechanisme slechts dali als 
een uitwnderingsmechanisme mag worden beschouwd, wanneer het 
wegvallen der termen van de derde soort voor alle waarden van 
A, B, C ... , d. w. 11,. voor atle bewegingstoestanden , intreedt. 2) 

De tweede bestaat daarin dat men, om het verlangde doel te 
hereiken in de verg. (36) ook termen van de gedaante A' h 8Ï1t [ ] 

zal mogen en somtijds zal moeten opnemen. 
lnéen der vergelijkingen (36) mag men alsdan deze laatste termen weg

laten omdat hunne vereeniging met de overeenkomstigc cosinustermen 
slechts eene verandering in de phasen À, fJ-, etc. te weeg brengt; maar 
heeft men er ééne dier verg. van VrIJ gehouden, dan heeft. hunne 
opname in de overigen de beteekenis dat de phasen der overeen-

I) Vergelijk de tweede noot bij § 27. 
') Dit zou kunnen doen twijfelen aan de mogelijkheidheid van uitzonderingsmechanis

men , . indien niet het bestaan van voorbeelden ons van het tegendeel overtuigde. 
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komstige termen in de verschillende verg. (36) niet allen overeen
stemmen, wat in de algemeene oplossing, vervat in de verg. (1) 
wel degelijk het· geval is. 

Symmetrische mechanismen. 

31. Onder die benaming verstaan wij mechanismen wier levende 
kracht en potentieele energie geene verandering ondergaat, . wanneer 
al de bepalende coördinaten, met behoud hunner absolute waarde, 
eene verandering van teeken onderga..'u1. 

Daarbij is ondersteld dat de coördinaten zoodallig gekozen wor
den dat zij allen in den even wichtsst.and, waaromheen de slinge
ringen plaats hebben, gelijk aan nul worden. 

De dubbele vlakke slinger, onder de werking der zwaartehacht, 
levert een eenvoudig voorbeeld van zulk een symmetrisch mecha
l1lsmc op. 

Dew~il de aangegeven eigenschap dool' homogeene lineaire sub
stitut.ie niet verloren gaat., zal zij, indien zij voor een willekeurig 
coördinatenstelsel geldt, evenzeer gelden voor de principale coör
dinaten. 

Zij zal voorts ten gevolge hebben dat in de uitdrukkingen voor 
de levende kracht en voor de potentieele energie alle termen van 
oneven graad en derhalve in de verg. (3), verkregen uit: 

(37) 
JT JT JV 

d. J ;1; - . ~ - - +9-
- --- OX oX 

dt 

alle termen van even graad verdwijnen. 

0, enz. 

Vestigen wij nu vervolgens onze aandacht op de verg. (1), dan 
bl\ikt het gemakkelijk dat aldaar mogen weggelaten wor.den alle 
termen voor welke 8 = [pJ + [qJ + [r ] +. .. eene. even waarde 
verkrijgt. Immers substitueert men de zoo vereenvoudigde verg. in 
(3) dan ontstaan slechts COSillUS- en sinusprodukten van een oneven 
aantal factoren, voor ieder van welke factoren de som der coëffieien
t.en p, . q,. .. binnen het cosinus- of sinusteeken oneven is. Zulke 
produkten doen bij ontwikkeling tot sommen wederom slechts 
cosinussen 1) met oneven coëfficienten-som ont~taan. 

') Dat er daarnevens geene sinustermen optreden werd reeds in § 3 aangewezen. 
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Men verkrijgt derhalve de volgende reeksontwikkelingen : 

(38) 

(3) (3) 

{(} = Ah cos IJ! + a cos 0/ + cos x . ... 

(31 

!j = {3 
100 ... 0 
(:3) 

010 . . . 0 0010 ... 0 

S=:l,5, . .. (S) + ~ a cos (p«Jl+qo/+ .... ) 
J',q, 1' , • • 

C08 «Jl + Bh C08 0/ + 
z= 'Y C08«Jl+ .......... .. ................ . 

1 00 ... 0 

alwaar de index hovcn iedere a, en\',. weder de lac'l.gst optrcdende 
milcht van haanwijst. 

82. Bestaan er nu onzuivere relaties dan blijven de verg. (38) 
wel is waar geldig voor zeer kleine waarden van h, maar er treden 
in het algemeen weder abnormaal groote eoëtticienten op en de 
reekselI verliezen, bij klimmende illtcllsiteit dèr beweging, spoediger 
hUllIIe convergentie. . 

Bij zuivere relaties ondergaan de reeksen ill den regel wederom, 
even als in het algemeene geval, wijziging, wat betreft de in iedere 
coëfficient a optredende laagste macht van h, of zij zijn onbruik
baar (zoonis in het aigellleene gcval voor 8 < 4). 

:Echter valt daarbij thans de navolgcnde stelling uit te spreken, 
luideilde: 

8!jJlllJletrische mechani8men zijn ttitzollderi1lg811lechalli811lell voor alle 
relaties -waarvoor de aÓ80lute eo~fJicieJltetISOJ/l 81 OneVeJI is. 

Duidelijk is het immers dat de relatietrillingen van den eer8tett 
graad (en in 't algemeen die van oneven graad), behoorende bij 
zulk eene relatie, in de reeksontwikkeling geheel zullen ontbreken, 
omdat zij voort moeten komen uit termen voor welke de coëffi
cicntensom binnen het cosinllsteeken gelijk is aan 81 - 1 of 81 + 1 
en dus even is. 

Daarentegen zullen die van eveJz-graad wel degelijk optreden. 
Feitel~ik komt de zaak dus daarop neer dat het mechanisme be

schou wd mag worden als ongevoelig voor relaties met oneven coëffi
cientcnsolll, waarbij men echter er op bedacht moet zijn dat eene 
relatie 81 = 2n + 1 tevens eelle relatie 81 = 4·n + 2 met zich 
brengt. 

Voor symmetrische mechanismen verliest dus het geval 81 = 3 
het eigenaardig karakter dat tot het optreden van een roosterspee· 
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trum voerde, dewijl ~ = 6 buiten de in ~ 10 besproken grens 
valt. 

Zoo i8 dlt8 de dubóele 8blt!Jer voor p8eudo-octaaftrilliltfJelt eeu uit
zOJzderiJlfJ8-mechalti81Jle . 

Bolslinger. 

33. Bij den bolslinger of meer algemeen bij de beweging van 
een zwaar punt over een verticaal gesteld omwentelingsoppervlak, 
geldt de zuivere relatie: 

Men zal dus hier te verwachten hebben dat de reeksontwikke
lingen 0), thans vertegenwoordigd door (38), hunne geldigheid 
verliezen. 

Dat is inderdaad het geval, maar, in overeenstemming met het 
in ~ 30 opgemerkte, blijkt het mo.gelijk door toevoeging van sinus
termen uitdrukkingen te verkrijgen die aan de verg. (3) tot en met 
de termen van de orde h3 voldoen, en waaraan derhalve stellig 
geene verdere termen van gelijke orde van hoegrootheid behoeven 
te worden toegevoegd. 

De bolslinger behoort dientengevolge tot de uitzonderingsmecha
lIlsmen. 

'\Tij zullen dit, zeer in het kort, nader toelichten. 
34. Men kan de vergelijking van het omwentelingsoppervlak, 

als men den oorsprong vall een ' rechthoekig coördinatenstelsel in 
het laagste pnnt, en de Z-as verticaal aanneemt, schrijven in den 
vorm: 

(39) 

derhalve IS, de massa van het deeltje gel~jk aan de eenheid nemende: 

V oorts is, evenzeer tot en met de termen van de vierde orde: 

2 2 .2 2 2 

(41) 11=-~- (m +Ji +z)=t[0+4a2 x2)m +0+4a2y2)Ji 

+ 8 a2 x y m JiJ; 
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derhalve worden de verg. van Lagrange , tot en met de termen 
der derde orde: 

(42) .... 

a; + 2a,fJ m + 4bgm3 + 4bg my2+4a2m,v2+4a2,vy2+ 

+ 4 a2 m2 a; + 4 a2 m!J jj = 0, 

y + Zag!J + 4bg!J3 + 4ó.9ym2+ 4([2 yy2 + 4 a2 !Ji2+ 

+ 4 a2 312 jj + 4 a2!J m a; = O. 

Aan deze vergelijkingen kan nu worden voldaan door 1) : 

(43) m = Ah C08 IJ! + Bh C08 ~ + . . . , 
(44) !J = Ah Bin IJ! - Bh sin ~ + ... , 
(45) IJ! = V2ag (1 + P h2) t + À; ~ = VZag (l + q h2) t + fJ.; 

alwaar in (43) en (44) geene verdere termen van de orde h zul
len behoeven te worden toegevoegd. 2) 

Stellen wij, om dit te verifieeren : 

(46) u = Akco81J! - Bh C08 ~; V = Ah Bin IJ! + Bh Bilt~; 

dan kunnen wij vooreerst opmerken dat bij eerste benadering: 

(47) i = - vZ--;'liv;!i = V2ag. U; a; = -Zagm;jj= -Zag!J. 

Deze benadering mag veilig in de verg. (42) op de termen van 
de derde orde worden toegepast en men vindt: 

! a; + 2 ag m + 4g (b-2 ( 3)m(m2 + !J2) + 8a3g m(u2 + v2) =0, 
(48) 

I jj + 2 ag!J + 4g (b - 2 ( 3)!J (m2 + !J2) + 8 a3g !J(u2 + v2) =0. 

N u IS voorts: 

(49) m2 +!J2 = (A2 + B2) h2 + 2 AB h2 C08 (IJ! +~) , 
(50) u2 + v2 = (A2 + B2) h2 - 2 AB h2 COB (IJ! + ~). 

1) In overeenstemming daarmede zullen dus in liet spectrum van den bolslinger als 
lijnen van grootste intensiteit twee ~trepen optreden, die, dicht bij el1lander geplaatst, 
langzaam uiteensclluiven bij toenemende intensiteit der beweging om daarentegen bij 
afneming daarvan meer en meer 8amen te vallen. 

2) Zulke termeu kunnen, zooals reeds bij § 27 werd opgemerkt, uit termen van 
hoogere orde dan de derde niet ontstaan. 
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Vermenigvuldigen wij deze uitdrukkingen met a; en !J, en be
denken wij daarbij dat het optreden van termen met cos (2 lP + ~) 
en cos (lP + 2 ~) ons onverschillig kan ~ijn 1), nIs voerende deze 
termen niet tot relatietrillingen , wodat zij kunnen opgeheven wor· 
den door toevoeging bij (43) cn (44) van tcrmen van de derde 
orde, dan vindt men: 

\

' !v(a;2 +!J2) = A (A2+_ 2 B2) h3c08 lP + 11(2 A2 +B2)h3cos ~ + .. , 
!J(é~ + !J2) = A(.12+ 2112) h3siJt IP ·-11(2 .12+B2)h,3sÎJt ~ + .. , 

(51) 

/ 

a;(u2 + v2) = A3 h3 C08 lP + 113 h3 cos ~ + .. , 
. !J(1t2+v2)= A3 h3 sin lP - B3ha~in~+ ... 

Voorts is tot en mct de derde orde: 

(52) .ij = - 2 ag a; - 2 A p. 2 ag . h3 cos lP - 211 q . 2 ar;. h3 cos~, 

jj = - 2 ag!J - 2 A p. 2 ag .h3 8in lP + 211 q . 2 ag . h3 8iJl~. 

Substitueert mCB dit alles in de verg. (48), en stelt men de eoëfti
eicllten van C08 lP, C08 ~, siJl lP, siJt ~ ieder op zich zelve gelijk nul, 
dan vallen de vier zoo verkregen condities twee aa,n twee samen, 
zoodat overblijft: 

a p + (2 a3 - b) (.12 + 2112) - 2 a3 .12 = 0, 

a q + (2 a3 - ó) (2 A2 + B2) - 2 a3 112 = 0; 

derhalve: 

(53) . ........ . 

35. Hiermede is nu het gestelde bewezen. 
verkregen heeft de welbekende draaiende ellips, 
makkelijk worden mgeZIen. 

Stellen wij 

(54) ............. \ l Cp + q) VZag. h
2 =., 

/ !(p-q)v Zag. h2 =c.l 

Dat men daarbij 
kan als volgt ge-

I) Het wegblijven van termen met co., (2 <Tl - Ijl) en cos (<Tl - 2 Ijl), die wel bij relatie 
trillingen behooren, is de eigenlijke oorzaak van het slagen der substitutie. 



INTENSITEIT (RELATIETRILLINGEN) BU MECHANISMEN, ENZ. 31 

dan kunnen de verg. (43) en (44), letten de op (45), geschreven 
worden: 

(55) 

x = Ah cos [(vZag + 11) t + 6J t + ÀJ + Bh cos [(V2ag+ 
+- 11) t - {ti t + (I.J, 

!J = Ah Bin [(V2ag + 11) t + {ti t + ÀJ - Bh sin [(V 2ag+ 
+ 11) t - {ti t + ,u. J ; 

of uitwerkende: 

l ' t ,. t x = X cos {ti -!J SUl Ct' , 
(56) ........... . 

!f = x' Bin {ti t + !f' cos {ti t ; 
alwa.:·u· 

(t>7) . _ _ 
w !' .7]' = Ah cos [(V 2 ag + 11) t + À J +Bhcos[(V 2ag + 11) t +,u. J, 

!f' = Ah sin [(V2ag + 11) t + À] - Bh Bin [(V2ag t-11) t+,u.l 
Wij kunnen derhalve. x' en!/ opvatten als coördinaten ten 

opzichte van een assenstelsel dat met eene snelheid Ct' ronddraait. 
Dewijl nu echter in (57) alle termen tot dezelfde harmonische periode 

behooren, stellen deze vergelijkingen eene ellips voor, die ûch 
met het coördinatenstelsel mede beweegt. 

Voorts blijkt uit: 
2 2 

(58) x' +!f' = (A2 + B2) h2 + 2 AB h2 cos [2 (v2ag + 11) t 
+À+,u.J, 

dat de halve gl'oote as en de halve kleine as gelijk zijn aan (A + B) h 
en (A - B) h respectievelijk, als wij, wat geene beperking is, A en B 
als positief en A > B beschouwen. 

V oert men die beide assen in als Al en BI' dan is: 

(59) "'=t(p-q) V2ag . h2 = (2a2 -;a)<A2-B2) V2ag. h2 = 

= (2a2 
- 2

b
a) Al BI V2ag. 

Voor den eigenlijken bolslinger IS; 

1 1 
(60) a = 21; b = 8 za; 

derhalve; door '1' den slingertijd '7r Vr voorstellende: 
!/ 

(nI) 3 Al Bt . /- 3 Al BI Vg- 3'7r At Bi 1 
u Ctl=8' 7' , . V 2ag=S'I'I' 7=8"'7' '1'; 

eene welbekende uitkomst. 

29 Juli 1897. 
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