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1. Inleiding
Waar de bij de lezer vooronderstelde wis- en natuurkundige kennis niet toereikend is om het verschijnsel van de uitstraling van energie door middel van
elektromagnetische golven exact wetenschappelijk te behandelen, zal in dit
hoofdstuk worden getracht hem op zo eenvoudig mogelijke wijze enig inzicht
bij te brengen omtrent de verschijnselen, die bij die straling een rol spelen. De
inhoud van dit hoofdstuk, evenals ook die van het volgende hoofdstuk, heeft
daardoor meer het karakter van een oriëntatie over de betrokken onderwerpen,
dan dat het aanspraak kan maken op een grondige behandeling van de stof.
Daar echter de in de ruimte uitgestraalde energie een belangrijke schakel in
een radioverbinding vertegenwoordigt, kan moeilijk aan het onderwerp voorbij
worden gegaan en is deze oriënterende vorm van bespreking gekozen.
2. Golfbeweging
De overbrenging van informatie met behulp van radio, zend- en ontvanginrichtingen wordt bewerkstelligd door middel van elektromagnetische golven.
Daar de eigenschappen van deze golven van dezelfde aard zijn als die van
andere golven, b.v. die in water, kunnen principieel gesproken, de hoofdeigenschappen van elektromagnetische golven worden afgeleid uit een bespreking
van de golfbeweging in water.
Bij een golfbeweging wordt een
van het ene naar het
andere punt van een elastische middenstof overgebracht, zonder enige blijvende
verplaatsing van de middenstof zelf in de richting, waarin de evenwichtsverstoring zich voortplant. Een golfbeweging is dus daardoor gekarakteriseerd,
dat een toestandsverandering zich verplaatst. Dit zal duidelijk worden gemaakt aan de hand van het volgende voorbeeld.
Wanneer bij A (fig. 2.1) in een bak met
water, waarvan de oppervlakte in rust is
voorgesteld door de lijn XY, een blokje
hout neervalt, dan zal het water bij A in
een op- en neergaande beweging komen.
Deze evenwichtsverstoring zal zich naar
Fig. 2.1
B voortplanten, zonder dat er waterdeeltjes van A naar B worden bewogen, tenminste wanneer de beweging niet zó
heftig is, dat de golven "omkrullen". Een drijvertje, dat zich tussen A en B zou
bevinden, zal niet in de richting van A naar B bewegen, doch alleen een op- en
neerwaartse
maken. Hoe moeten deze verschijnselen worden verklaard?
Alleen het waterdeeltje of enkele waterdeeltjes, die zich bevinden op de plaats
waar het neervallende blokje het water treft, zullen een beweging naar beneden
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moeten maken. Water bestaat echter niet uit een verzameling van los van
elkaar staande deeltjes, waarvan enkele in beweging kunnen worden gebracht,
zonder dat ook de andere een invloed van die beweging ondervinden. Tussen
de deeltjes bestaat een aantrekkende kracht, de cohesie, en het gevolg daarvan
is, dat de deeltjes niet onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen. De cohesie
is eveneens oorzaak van de reactie, die elke evenwichtsverstoring tracht tegen
te werken, van de elasticiteit dus. Om terug te keren tot het probleem van de
golfbeweging: een naast A gelegen deeltje zal a.h.w. worden meegesleurd,
wanneer A gaat bewegen; dat deeltje zal een volgend weer meenemen enz. De
deeltjes hebben echter ook traagheid, d.w.z. ze zullen trachten te volharden in
de bewegingstoestand, waarin ze verkeren. Het gevolg daarvan is, dat de
naast A gelegen deeltjes iets later zullen gaan bewegen en verderaf geleg;en
deeltjes nog later. Tekenen we op een gegeven ogenblik de stand van de waterdeeltjes, dan krijgen we een golflijn, zoals getekend in fig. 2. 1.Alle deeltjes rondom A zullen in een trillende beweging geraken, maar het ene na het andere,
zodat het lijkt alsof de golven zich vanuit A in alle richtingen voortbewegen.
Want een deeltje E, dat op het moment van tekening de ruststand passeert, zal
een ogenblik later b.v. zijn grootste uitwijking naar beneden hebben; het deeltje
B zal dan de evenwichtsstand weer hebben bereikt, terwijl D zijn grootste
uitwijking naar boven zal hebben. Het is alsof in dat tijdsverschil de golftop
zich heeft verplaatst van B naar D.

3. Elektromagnetische golven
In het radioverkeer vormen de elektromagnetische (e.m.) golven de schakel
tussen zend- en ontvanginrichting. Door middel van e.m, golven wordt energie
overgebracht van de zend- naar de ontvangantenne. Omtrent deze overbrenging
van energie kunnen we op de volgende wijze een inzicht verkrijgen.
Uit de natuurkunde is bekend, dat elke elektrische lading en elke magnetische massa het middelpunt is van een bijzondere toestand, n.l. die toestand,
dat er op elke andere elektrische lading, resp. elke andere magnetische massa
een kracht wordt uitgeoefend. Men drukt dit uit door te zeggen, dat de lading
resp. de massa het middelpunt is van een elektrisch, resp. een magnetisch
krachtveld.
Van een dergelijk krachtveld maakt men zich een voorstelling
door de krachtlijnen.
De richting van de betreffende krachtlijnen op een bepaalde plaats komt overeen met de richting van de kracht ter plaatse, terwijl
het aantal, dat daar ter plaatse door de eenheid van oppervlakte loodrecht
op de richting van de kracht gaat, een maat is voor de grootte van de kracht.
De grootte van deze kracht noemt men de veldsterkte.
Van de grootte van de op een bepaalde plaats heersende kracht kan men
zich ook een voorstelling maken door het begrip poten t ia a L De potentiaal
in een bepaald punt van een elektrisch veld is gelijk aan de arbeid, die zou
moeten worden verricht om een positieve eenheidslading uit het oneindige,
langs welke weg ook, in het beschouwde punt te brengen. Voor de potentiaal
in een punt van een magnetisch veld geldt dienovereenkomstig, dat die·gelijk
is aan de arbeid, die zou moeten worden verricht om een positieve eenheidspool uit het oneindige naar het betreffende punt te brengen. Door het begrip
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potentiaal wordt dus aangegeven, dat er in een elektrisch, resp. magnetisch
veld een zeker energie voorhanden is. Dit is een andere manier van zeggen, dat
er een kracht werkzaam is.
Het werken met het potentiaalbegrip heeft
dit voordeel boven het werken met het begrip veldsterkte, dat we in het eerste geval te
doen hebben met een grootheid, die geen
richting en richtingszin heeft (een scalaire
grootheid), terwijl de veldsterkte een grootheid is, die wel een richting en richtingszin
heeft (een vector-grootheid).
Fig. 2.2
Natuurlijk bestaat er tussen de potentiaal
en de veldsterkte in een bepaald punt een
zeker verband. Dit moge blijken uit het voorbeeld van het elektrisch veld.
Bevindt zich ergens in de ruimte in een punt A een elektrische lading Q (zie
fig. 2.2), dan is de veldsterkte in een punt P op een afstand r van A (mits
in de ruimte geen andere ladingen aanwezig zijn):
(volt /meter)
De potentiaal in het punt P bedraagt:

Q

Up = ---

4nr

(volt)

Tussen de twee grootheden bestaat het volgende verband: de veldsterkte is
gelijk aan het tegengestelde van de potentiaalverandering per eenheid van
afstand, het z.g. potentiaal verval. In P op de afstand r is de potentiaal Up,
op een zeer kleine afstand Llr verder is de potentiaal dan Up
L1UP· De veldsterkte in het punt Pis dan:

+

(II, 1)
dit geldt deste nauwkeuriger naarmate .d:r kleiner is.
Voor het bovenstaande geval met
gende wijze worden aangetoond.
Dan is:

Q/4::rcr2en UP
Q/4nr kan dit op de volQ/4nr, dus UP
LJ UP = Q/4n(r
Llr).

+

+

LlrQ
4nr(r + Llr)
Hieruit volgt:

Q
4nr(r

+ Llr)

Nemen we nu Llr zeer klein t.o ..v. r, met andere woorden, beschouwen we een punt,
dat slechts een weinig verder van A af ligt dan P, dan kan in de term r
Llr het
tweede lid praktisch t.o.v. het eerste worden verwaarloosd. Voor een uiterst kleine

+

3. ELEKTROMAGNETISCHE

GOLVEN

21

waarde van Llr vinden we dus:

Q

4:nr2

=-

Ep.

Het is verder bekend, dat een onveranderlijk elektrisch veld in rust geen
magnetische kracht uitoefent, terwijl een onveranderlijk magnetisch veld in
rust geen elektrische kracht uitoefent. Slechts een bewegend en/of veranderend
elektrisch veld geeft aanleiding tot een magnetisch veld, terwijl een bewegend
en/of veranderend magnetisch veld oorzaak is van een elektrisch veld. De toepassing daarvan vindt men in de elektrodynamica als grondslag voor de elektrische machines, enz. Daar vindt men de elektrische en magnetische velden
echter steeds in direct verband met ladingen (stromen) en magnetische massa's (polen).
Daarnaast zijn er echter verschijnselen, waarbij elektrische en magnetische
velden een rol spelen, die niet direkt aanwijsbaar in verband kunnen worden
gebracht met elektrische ladingen en magnetische massa's, velden dus, die
a.h.w. op zichzelf bestaan. Uit het boven reeds gezegde over de onderlinge
of wederkerige invloed van elektrische en magnetische velden volgt echter
onmiddellijk, dat die op zichzelf bestaande velden alleen in combinatie met
elkaar kunnen bestaan en dat die combinatie alleen mogelijk is als de velden
in beweging zijn. Bedoelde combinatie duidt men dan ook aan met de benaming
elektromagnetisch
veld.
Het is de grote verdienste van Maxwell, de theorie van het e.m. veld te
hebben gegrondvest, daarnaast die van Hertz, die theorie proefondervindelijk
te hebben bevestigd. De theorie van Maxwell kan, zoals gezegd, niet uitvoerig
worden behandeld, doch we zullen trachten op eenvoudige wijze duidelijk te
maken, hoe door middel van het e.m, veld uitstraling van energie tot stand
komt.
Het uitgangspunt daarbij is, dat we als een vaststaand feit moeten aannemen, dat een ergens optredende verandering in de bijzondere toestand in
de ruimte, die we aanduiden met de naam krachtveld, niet onmiddellijk overal
merkbaar is, maar enige, zij het ook een zeer korte tijd nodig heeft om elders
merkbaar te worden. Met andere woorden: een toestandsverandering in een
krachtveld breidt zich met een eindige snelheid uit van uit de plaats waar hij
optreedt. Deze snelheid is een natuurconstante en gelijk aan de voortplantingssnelheid van het licht in vacuum, nl. c
3. 10sm/sec.
In de ruimte om een elektrische lading of om een magnetische massa is een
zekere energie voorhanden. Hoe die energie in de omgevende ruimte verdeeld
is kan worden bepaald door in elk punt van de ruimte de elektrische, resp. de
magnetische potentiaal te bepalen. Zowel in het elektrische als in het magnetische veld is de potentiaal recht evenredig met de lading, resp. de magnetische
massa en omgekeerd evenredig met de afstand tot de lading, resp. de massa.
Verandert nu de lading, resp. de massa dan verandert ook de potentiaal, d.w.z,
dat de energieverdeling in de ruimte verandert. Anders gezegd: een verandering
in de oorzaak van het krachtveld heeft een energiestroming in de ruimte ten
gevolge, welke energiestroming geschiedt met een snelheid c = 3.1os m/sec.
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Van de energiestroming ten gevolge van een ladingsverandering kan men
zich op de volgende
enigszins een voorstelling vormen.
Als zich in een punt
(zie fig. 2.2) een lading Q bevindt, dan is de potentiaal
in een punt Pop afstand r
meter) van A gelijk aan Q/4nr. Deze potentiaal
zou in P echter ook hebben geheerst, als P een punt was van een geleidende
bol met straal r en een totale lading Q.
Een ladingsverandering q, die op het tijdstip i
o in A optreedt wordt eerst
op het tijdstip t
rjc in P merkbaar als een potentiaalverandering. We
kunnen ons nu indenken, dat deze wordt verkregen door op het ogenblik
t = o in A een geleidende bol met straal o en lading q te brengen en de straal
van die bol met een snelheid c laten toenemen. De potentiaal van die bol met
lading q neemt dan af, omdat de lading zich over een steeds groter wordende
oppervlakte moet verdelen. Op het ogenblik dat de uitdijende bol de straal r
heeft gekregen, wordt de potentiaal in P veranderd (vermeerderd of verminderd) met de potentiaal, die de bol dan heeft tengevolgd van de lading q.
De potentiaalverandering in P hadden we dus ook verkregen als zich langs de
lijn AP een geleidelijk afnemende lading met snelheid c had bewogen.
Deze denkbeeldige lading nu kunnen we ook gerepresenteerd denken door
een met snelheid c bewegend elektrisch veld. Omtrent de richting van dit veld
(de stand van de krachtlijnen dus) kunnen we op grond van de gegeven voorstelling het volgende vaststellen. Daar de beweging met lichtsnelheid geschiedt,
kan er geen veld in de richting van de beweging bestaan, omdat er bij die
snelheid geen tijd wordt gelaten om dat veld te doen ontstaan. Het veld moet
dus loodrecht op de bewegingsrichting staan. Dit volgt ook onmiddellijk uit de
denkbeeldige, met de lichtsnelheid uitdijende geleidende bol. De lading moet
daarbij over steeds grotere oppervlakte worden verdeeld, dus in de richting
van die oppervlakte worden verplaatst. Daarvoor is een elektrisch veld in die
richting nodig en dat is loodrecht op de straal van de bol.
Het is nu ook gemakkelijk in te zien, dat het bewegende elektrische veld
vergezeld moet gaan van een bewegend magnetisch veld. \N ant een bewegende
elektrische lading is in feite niet anders dan een elektrische stroom en deze is
vergezeld van een magnetisch veld, waarvan de richting loodrecht op de stroombaan staat. Waar het bewegende elektrische veld zich nu gedraagt alsof er een
bewegende elektrische lading ware, is de voorstelling van zaken dus compleet.
De energiestroming tengevolge van een veranderlijke lading komt dus tot
uiting in de vorm van een stelsel van met lichtsnelheid c bewegende elektrische
en magnetische velden, die niet onafhankelijk van elkaar kunnen bestaan.
De velden staan onderling loodrecht op elkaar en beide loodrecht op de bewegingsrichting. Het noodzakelijke verband tussen de elektrische en magnetische componenten van het e.m. veld komt ook hierin tot uiting, dat het elektrische veld in M.K.S. numeriek (d.w.z. in getallenwaarde) even groot is als het
magnetische in M.K.S. Drukken we het magnetische veld (H) uit in ampére/
meter en het elektrische veld (E) in volt/meter, dan geldt de betrekking:
E

=

l20nH.

Voor de berekening van de veldsterkte van de energiestroming kunnen we
zowel van de elektrische als van de magnetische potentiaal uitgaan. Door het
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potentiaalverval in een bepaald punt te bepalen
kunnen we dan de veldsterkte van de energiestroming
ter plaatse berekenen.
Daar als inrichtingen voor het uitstralen van energie
in de radiotechniek gewoonlijk geleiders worden gebruikt, waarin een wisselstroom vloeit, zullen we nu
onderzoeken, welke veldsterkte door de stroom in een
klein gedeelte van een dergelijke geleider wordt opgewekt.
Volgens Biot en Savart veroorzaakt een stroom
I (A) in een klein gedeelte al (m) van de rechte geleider
AB (zie fig. 2.3) in een punt P op een afstand r (rn)
van het midden van ol verwijderd in een niet magnetisch medium een magnetisch veld van de sterkte:
lol

H
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Fig. 2.3

als a de hoek tussen de verbindingslijn met P en de
geleider AB is. De richting van het veld is loodrecht op ol en op r. De met
deze veldsterkte overeenkomende (magnetische) potentiaal bedraagt:

u

Jol
4:n:r sin ex (A),

wat gemakkelijk af te leiden is door toepassing van het door (II, l) uitgedrukte
verband tussen veldsterkte en potentiaal.
Gaat er nu door het deeltje ol een wisselstroom i
I sin ast, waarbij m dus
de cirkelfrequentie is, dan hebben we in P natuurlijk ook een wisselende
potentiaal, doch deze ijlt rlc sec na de stroom als gevolg van de eindige snelheid
c, waarmede de toestandsveranderingen zich voortplanten. Voor de potentiaal
vinden we dus (als we c in m/sec uitdrukken):
J()l

.

.

(

u = -- sm o:sm m • i
4:n:r

:)=

U sin m

(t - : ) ,

als we U de amplitude van de potentiaal noemen.
Voor it kunnen we nu schrijven:
it

=

U cos mr sin mt - U sin wr cos ooi,
c

c

Hieruit blijkt, dat de potentiaal in P bestaat uit een gedeelte, dat in phase
met de stroom is en een gedeelte, dat een kwart periode uit phase is en we]
naijlt. Het eerstgenoemde gedeelte volgt de stroomverandering dus precies
op de voet en kan worden beschouwd als het gedeelte dat geen invloed ondervindt van energiestroming (ware de uitbreidingssnelheid van de veldverandering oneindig groot" dan hadden we gevonden it
U sin cot ; deze uit-
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drukking verschilt van de eerste term alleen maar door de van de tijd onafhankelijke factor cos wrfc). Het tweede gedeelte daarentegen vertegenwoordigt
juist de energie, die als stroming tot uiting komt, de
dus, die ten
gevolge van de wisselstroom in ol wordt uitgestraald.
Dienovereenkomstig vinden we, dat de veldsterkte in P ook bestaat uit twee
componenten, die onderling een kwart periode in phase zijn verschoven. vVe
vinden nl.:
L1 u =--sin
IOl
h = --.4:n:

. a { - l sm
• w (· t - -r )
r2
c
= H {sin co

+ -erw

cos w ( t

(t - : ) + ~r

cos w

:)} =

(t - : )}

(II, 2)

als we H de amplitude van de veldsterkte in P noemen.
De afleiding van (II, 2) gaat als volgt: als we (Iól/4n) sin a kortheidshalve even
aanduiden door A, hebben we: u = (A/r) sin w(t - r/c) op afstand r. Op de afstand
r
Llr dus:

+

u

+ Llu =

r

A

r

A

+ Llr

{sin co

(t -r)c •cos-~ c

wLlr

COS W

( t - - r)c .

Sin

wLlr

. c

Veronderstellen we nu, wat voor de berekening van het potentiaalverval juist eis is,
dat Llr zeer klein is, dan is osár]« een uiterst kleine hoek (in radialen), zodat de cos
van die hoek gelijk aan 1 kan worden gesteld, terwijl de sin dan gelijk aan de hoek
zelf is. We krijgen dan dus:

+ Llu = r:
= u + Lht - u,
it

Nu is Llu
Llu

=

Llr {sinw(t

wLlr
(
cr) - --c-cos
w t

:)}

.

zodat we vinden:

r

Waar we hebben aangenomen, dat Llr zeer klein is, kan Llr t.o.v. r worden verwaarloosd, zodat we vinden:
Llu = -A sm
. w ( t - -r )
h = - --Llr
r2
c

+

wA cos w ( t or

r
c

Door invullen van de waarde van A en H = (Iol/4:rcr2) sin oc krijgen we dan (II, 2).
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De uitdrukking (II, 2) leert ons, dat het magnetische veld in P eveneens
uit twee componenten bestaat, die naar de tijd een kwart periode in phase zijn
verschoven. Afgezien van de phaseverschuiving tengevolge van de eindige
voortplantingssnelheid is de eerste componente in phase met de stroom, de
tweede een kwart periode in phase verschoven. Het eerste veld wordt het
in d u ct ie v el d genoemd, omdat het de zetel is van de inductieverschijnselen.
Daarbij treedt dus een voortdurende uitwisseling van energie tussen de stroom
in de geleider en het veld op.
Het tweede wordt het stralingsveld
genoemd, omdat het de energie
vertegenwoordigt, die door straling aan de stroom in de geleider wordt onttrokken. De amplitude van dit magnetische veld is volgens (II, 2) gelijk aan:
H s = _!!!!_
4ncr

. ol sin a

(II 3)

De sterkte van de magnetische componente van het stralingsveld is dus recht
evenredig met de frequentie, zodat de uitgestraalde energie des te groter is,
naarmate de frequentie van de wisselstroom hoger is, dus naarmate de stroomveranderingen zich sneller voltrekken. Voorts blijkt uit (II, 2), dat de sterkte
van het inductieveld omgekeerd evenredig is met het kwadraat van de afstand,
terwijl die van het stralingsveld omgekeerd evenredig met die afstand is. Het
stralingsveld zal dus verhoudingsgewijze op veel grotere afstand worden waargenomen, dan het inductietieveld. Uit een en ander volgt weer, dat de frequentie van de stroom in de geleider boven een zekere minimumwaarde moet liggen
om te bereiken, dat het stralingsveld op een veel grotere afstand is waar te
nemen, dan het inductieveld. Deze minimumfrequentie, tenminste voorzover
praktisch in het radioverkeer gebruikt, is ongeveer 12 500 Hz. Tegenwoordig
zijn echter trillingen met frequenties van enige tien- of honderdtallen van een
millioen perioden per seconde geen uitzondering meer.
Bij ontvangst van e.m. golven treden in de draad, die dient om in aanraking
te komen met die trillingen, de antenne
ook de draad of het stelsel van
draden door middel waarvan de trillingen worden uitgestraald, wordt antenne
genoemd - de verschijnselen eigenlijk in de omgekeerde volgorde op als zojuist
werd beschreven. In het kort dit: op een geleider, die in een elektrisch veld
wordt gebracht, wordt een lading geïnduceerd. Daar in het geval van een
e.m. golf de elektrische veldcomponente onvoorwaardelijk verbonden is met
een magnetisch veldcomponente, heeft de laatstgenoemde geen reden van bestaan meer, als de elektrische veldcomponente een lading heeft gevormd
en dus niet meer bestaat. De energie van de magnetische veldcomponente
wordt dan omgezet in bewegingsenergie van de geïnduceerde lading. In de
ontvangantenne wordt dus een wisselstroom gevormd, waarvan de frequentie
gelijk moet zijn aan die van de wisselstroom, die de oorzaak is van de uitstraling van energie.
In de regel wordt de sterkte van het stralingsveld niet uitgedrukt door die
van de magnetische componente, doch door die van de noodzakelijk daarmede verbonden elektrische componente. Deze is uit (II, 2) en (II, 3) gemak-
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kelijk te berekenen, omdat tussen beide componenten een vast verband bestaat.
vinden:

w-

e

= l20

nli

=

30

wl ol .
(
sm cc cos w t er

r
c

= wl ~ sin a cos os

(t ~-) . I0-7

V/m,

als we voor c invullen 3. 1 os m/sec.
De eenheid V/m is voor praktische doeleinden een beetje te groot, zodat
we meestal rekenen met mV/m, die 1o-3-maal zo groot is en vaker nog met
µ V/m, welke eenheid gelijk is aan 1Q-6 V/m. In de laatstgenoemde eenheid
uitgedrukt, vinden we dus:
e =

wl •7
ot smacosw
.
10

(t

-cr)

(II, 4)

µV/m

Dit is de beroemde stralingsformule van Hertz.
4. De golflengte van de elektromagnetische straling
Uit de bovenstaande uitdrukking zien we, dat er voor het elektrische veld op
elk tijdstip een phaseverschuiving met betrekking tot de plaats bestaat, als
we in een bepaalde
steeds verder gaan. Kiezen we b.v. het
zo,
dat cos cot
l , dan geldt voor dat tijdstip:
e

wl
. a
= -. -ol sin

r

cor
cos -- .

c

Beschouwen we nu de veldsterkte op verschillende afstanden r1, re, enz. dan
zien we, dat op geregelde afstanden steeds weer dezelfde waarde van cos wr/c
optreedt, en wel als tussen die afstanden de betrekking: (wr1jc)
n. 2n = wr2/c
bestaat, waarin n een geheel getal is. Het kleinste verschil, waarbij phasegelijkheid met betrekking tot de plaats bestaat, is bepaald door de voorwaarde:

+

Hieruit volgt:
2nc

co
Door deze uitdrukking is de golflengte
van de straling, die zich blijkens
(II, 4) met betrekking tot de plaats met een golfkarakter voortplant, bepaald.
'Wordt op een bepaald ogenblik de sterkte van het elektrische veld b.v. op
verschillende afstanden in dezelfde richting van de stralende geleider uitgezet,
dan wordt b.v, een kromme gevonden, als A in fig. 2.4. Als een ogenblik later
een soortgelijke kromme (B) wordt bepaald, dan wordt gevonden, dat de veld-
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sterkteverdeling wel gelijk is gebleven, maar dat alle waarden a.h.w. een eindje
zijn verschoven in de voortplantingsrichting van de golf, b.v. een afstandje
C. Wordt dit onderzoek enige malen herhaald, dan zal worden gevonden, dat
de golf zich over een zekere afstand moet hebben voortgeplant, voordat de
veldsterkteverdeling weer juist zo zal zijn als voorgesteld door kromme A. Maar
om deze toestand terug te krijgen moet de bewegende lading precies één periode
hebben volbracht. Gedurende een periode van de wisselstroom, die oorzaak
is van de e.m. golf, plant de golf zich dus over een afstand Ä, de golflengte,
voort.
Noemen we v de voortplantingssnelheid van de e.m. golf, dan is het, op
grond van de voorafgaande beschouwing, gemakkelijk in te zien, dat:

v = J.f
waarin À de golflengte in m,
heid in m/sec is.

f

(II, 5)

de frequentie in Hz en v de voortplantingssnel-

5. De voortplantingssnelheid van e.m. golven
Strikt genomen is de snelheid, waarmede e.rn. golven zich voortplanten, alleen
in een absoluut vacuum gelijk aan 3. 1os meter per seconde. Onder andere
omstandigheden is de voortplantingssnelheid afhankelijk van de eigenschappen
van het medium waarin de golf zich voortplant. Wanneer door c de voortplantingssnelheid in het luchtledige wordt voorgesteld, kan worden aangetoond, dat de voortplantingssnelheid in een ander medium gelijk is aan
V=

c

(II, 6)

waarin µ de relatieve magnetische permeabiliteit, e de relatieve diëlektrische
constante van de middenstof is.
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Daar voor lucht µ en e praktisch gelijk zijn aan 1, is de voortplantingssnelheid in lucht dus gelijk te stellen met die in het luchtledige. Verderop zullen
we ook nog kennis maken met een geval, waarbij v tengevolge van de waarde
van e afwijkt van c. Dlt geval doet zich nL voor bij de voortplanting van e.m,
trillingen langs lijnen, bestaande uit ten opzichte van elkaar geïsoleerde geleiders, waarbij de isolatie niet uitsluitend uit lucht bestaat. Daarop zullen we
hier echter niet nader ingaan.
6. Voortplanting van e.m. golven
Elektromagnetische golven zouden zich, theoretisch gesproken, tot in het
oneindige voortplanten. Dat dit niet het geval is, moet daaraan worden toegeschreven, dat de stralingsenergie zich over een steeds grotere ruimte moet
uitbreiden, zodat da energie per eenheid van ruimte steeds kleiner wordt en
ten slotte onvoldoende wordt om praktisch nog te worden waargenomen.
Als alleen deze invloed in aanmerking wordt genomen, kan het worden aangetoond, dat de sterkte van de trilling omgekeerd evenredig is met de afstand
tot de antenne. Noemen we die sterkte A, dan is dus:
(II, 7)
waarin C een constante, afhankelijk van zender, antennestelsel en golflengte,
r de afstand is. De stralingsenergie, die in een bepaald punt en in een bepaalde

richting door een vlak van de eenheid van oppervlakte, loodrecht op de voortplantingsrichting, gaat, is n.l. evenredig met het kwadraat van de sterkte van de
trilling in dat punt. Nemen we nu aan, dat de bron van de e.rn. golven het
middelpunt van een bol met straal r is en in alle richtingen even sterk straalt,
dan gaat de totale uitgestraalde energie, homogeen daarover verdeeld door de
oppervlakte van die bol. Deze oppervlakte is echter evenredig met r2. De
energie per eenheid van oppervlakte is derhalve omgekeerd evenredig met r2
en daar de sterkte van de trilling evenredig met de wortel uit die energie is,
vinden we, zoals in (II, 7) is uitgedrukt, dat de sterkte van de trilling omgekeerd
evenredig met de afstand is.

