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Omtrent de uitvoering van de proeven moeten wij naar het oor-

spronkelijk stuk verwijzen. Alleen zij hier vermeld, dat de stralen

door een nauw buisje gingen, dat bevestigd was in een doorboring
van de kathode, en dat zij op een glazen scherm vielen, waarop door

middel van waterglas iijn gepoederd willemiet (zinksilicaat) ge-

kleefd was.

Door WIEN is aangetoond, dat de zoogenaamde »kanaalstralen« van

Goldstein »positieve stralen« zijn. Door middel van een sterk mag-

netisch veld kan hij die stralen een afwijking geven en bewijzen, dat

deze in de tegengestelde richting plaats had van die der kathode-

stralen. Door meting van de afwijkingen onder invloed van mag-

netische en electrische krachten kon hij de verhouding tusschen

lading en massa
e/m,

als ook de snelheid der stralen vinden. Voor

de maximumwaarde van vond hij 10 4, dat is dezelfde waarde

als die van een waterstofion bij electrolyse.

Daar deze stralen het meest beloven voor onderzoek van den aard

der positieve electriciteit, zoo heeft THOMSON een reeks bepalingen

gedaan van de waarden e/m voor positieve stralen onder verschillende

omstandigheden.
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Het willerniet phosphoresceert onder invloed van de stralen. Voor

de afwijking door een electrisch veld dienden twee verticaal in de

buis geplaatste aluminiumplaten op verschillende potentiaal gehouden,
welke een afwijking in horizontale richting veroorzaakten.

Het deel der buis met de aluminiumplaten bevond zich tusschen

de polen van een krachtigen electromagneet. die de stralen in ver-

ticale richting deden afwijken. Wanneer de stralen nietonder invloed

van een magnetisch of electrisch veld zijn, dan brengen zij een heldere

vlek op het phosphoresceerend scherm voort, terwijl de magnetische

en electrische krachten niet eenvoudig maar een verplaatsing van

deze vlek gaven, maar er vormen zich lichtende banden, die soms

een aanmerkelijke oppervlakte innamen.

De eerste proeven werden genomen bij een matigen graad van

luchtledigheid, ongeveer Vso Het eerst werd de buis met lucht

gevuld, die zorgvuldig gezuiverd was van waterstof. Daartoe was de

lucht met groote zorg gedroogd en aan de buis een hulpbuis ge-

smolten, waarin een kathode uit een vloeibaar alliage van natrium

en kalium bestaande zich bevond.

Als de ontlading door de buis gaat, dan absorbeert deze kathode

de waterstof. De ontlading werd door de buis gezonden bij de laagste

drukking, waarbij het gas nog een zichtbaar spectrum geeft, zoolang
totdat de waterstoflijnen verdwenen en alleen die van stikstof en van

kwikdamp overbleven.

Deze drukking was een weinig grooter dan die, welke voor het

onderzoek der positieve stralen diende, maar een paar pompslagen

waren voldoende om de drukking op den gewenschten graad te

brengen. Op het scherm kreeg men eenigerrnate waaiervormig zich

nitstrekkende lichtbanden.

Wanneer de stralen alleen aan het magnetisch veld onderworpen

waren, dan was deze band verticaal omhoog gericht.
Door het electrisch veld was de band bijna horizontaal, terwijl de

beide velden tezarpen den band een stand gaventusschen deze twee

in. Bovendien zag 'men nog een naar beneden gerichten band, veel

zwakker van licht, maar toch duidelijk. Deze werd gevormd door

negatieve stralen en de lengte van dezen band was een weinig kleiner

dan die van de positieve. De omhoog gerichte lichtbanden hadden

overal dezelfde lichtsterkte, er waren geen lichtere plekken in te

herkennen, zooals wel het geval is bij lagere drukkingen. De recht-

lijnigheid der kanten toont, dat de snelheid der stralen ongeveer

constant is, terwijl de waarden van afwisselen van nul in het niet
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afgeweken deel tot ongeveer 10' aan het boveneinde van den band.

Deze waarde van is die voor een geladen waterstofatoom, en bo-

vendien was er geen in ’t oogvallend groote lichtsterkte op de plaatsen,

beantwoordende aan —
— en welke waarden zouden toeko-

m 14 10

men aan de stralen van stikstof en zuurstof. Het geregeld zich uit-

strekken van stralen in den afgeweken lichtband voor welke — waarden
m

heeft van 0 af tot 10', is het eerst waargenomen door Wien. Hij
verklaarde dit door te veronderstellen, dat de geladen deeltjes, die

de positieve stralen vormen, werken als kernen waarom zich mole-

culen verdichten van het gas, waardoorheen de stralen gaan. Hierdoor

worden zeer samengestelde systemen van een groot aantal moleculen

vermengd met de deeltjes, die de stralen vormen. Deze samengestelde

systemen zouden dan het deel van den lichtband vormen,dat slechts

weinig afgeweken is.

Thomson denkt, dat de standvastigheid van de snelheid der stralen,
die blijkt uit de rechtlijnigheid van de kanten van den lichtband,

een sterk argument tegen die verklaring is, en dat het voorkomen

van negatieve stralen volkomen daarmede in strijd is. Deze negatief

geëlectriseerde stralen, die den zwakken naar beneden gerichten

lichtband vormen, zijn geen kathodestralen. De grootte der afwijking

toont, dat voor deze stralen in plaats van de waarde 1.7 X 107

van kathodestralen, nog kleiner waarde dan 10' heeft, De deeltjes,
welke deze stralen

vormen, hebben ongeveer dezelfde grootte als die

der positieve stralen. Het voorkomen van deze negatieve stralen geeft

aanleiding tot verklaring van bet verschijnsel.

De gevonden waarden van zijn de gemiddelde waarden van het

deeltje bij de beweging door het magnetisch en electrisch veld. Zijn
de deeltjes gedurende een deel van de afgelegde baan zonder lading,
dan zullen zij op dat oogenblik niet afwijken, en daardoor zullen de

op het scherm waargenomen afwijkingen, en bij gevolg de waarden

van kleiner zijn dan wanneer het deeltje voortdurend op zijn weg

de lading gehouden had. Veronderstel nu, dat sommige deeltjes, die

de positieve stralen samenstellen, nadat zij met positieve lading op

weg gegaan zijn, deze lading verliezen door aantrekking van een

negatief geëlectriseerd electron'). De massa van het electron is zoo

') Thomson noemt het „Corpuscle”.
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gering tegenover die van het deeltje, dat den positieven straal vormt

dat de toevoeging van het electron niet merkbaar de snelheid van

het positieve deeltje zal verminderen.Enkele van deze geneutraliseerde

deeltjes kunnen opnieuw door botsing positief geïoniseerd worden,

terwijl andere een negatieve lading kunnen krijgen door aankleving
van een ander electron, en dit proces kan zich op den weg, dien het

deeltje doorloopt, herhalen. Zoo zouden er onder de stralen sommige

zijn, die voor een deel van hun weg niet geëlectriseerd, inandere deelen

positief geëlectriseerd waren, en in weer andere deelen negatief. Zoo

zal de gemiddelde waarde van alle waarde hebben van a de aan-

vankelijke waarde, tot—i, waar y slechts weinig kleiner dan y is.

Dit is hetgeen men waarneemt; en wanneer men bedenkt, dat het

gas, waardoor de stralen gaan geïoniseerd is en een groot aantal

electronen bevat, dan is dit ook hetgeen men verwachten kan.

Bij zeer lage drukkingen, wanneer er zeer weinig ionen in het gas

zijn, krijgt men in plaats van een doorloopenden lichtband, dis-

continue lichtvlekken.

Positieve stralen in waterstof. Bij niet te lage drukking is in water-

stof de helderheid van de phosphoresceerende vlek grooter dan in de

lucht bij dezelfde drukking.

In lucht is de lichtband in den regel recht, terwijl in waterstof

de grens van den meest afgeweken kant duidelijk gekromd is en

concaaf naar het niet verschoven deel. Soms is de lichtband in twee

banden gesplitst, die dan gevormd worden door deeltjes wier maximum-

waarde van — verschillend is. De grootste waarde van -bijwater-
m ° m J

stof was dezelfde als die in de lucht 1.2 X 10', de snelheid was

1.8 X 10'In den tweeden band is de maximumwaarde van de

helft van die in den anderen n.1. 5 X 103
.

De kromming van de

grens, die in den regel wordt waargenomen is het gevolg van de

menging dezer twep soorten van stralen.

Positieve stralen in helium. In helium is de phosphorescence helder

en de afgevveken vlek heeft in het algemeen als grens een kromme

lijn, zooals in waterstof. Thomson had echter het geluk de omstan-

digheden zoo te treffen, dat de afgeweken vlek in twee afzonderlijke

banden gesplitst was. De maximum waarde van was in den eeneii

band 1.2 X 10', evenals in lucht en in waterstof, en de snelheid was

1.8 X 108
.

In den anderen band was de maximum waarde van —

m
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bijna nauwkeurig een vierde van de andere, namelijk 2.9 X 103
.

Daar het atoorngewicht van helium 4 is, zoo beteekent dit, dat de

stofdeeltjes, die dezen band doen ontstaan, heliumatomen zijn. Dit

resultaat is belangrijk omdat dit het eenige geval, behalve dat van

waterstof, is waarin Thomson waarden voor — vond, diebeantwoor-
m

den aan het atoorngewicht.
Wanneer de drukking in de buis heel laag is en het electrisch

veld zeer sterk, dan verdwijnen soms de karakteristieke stx’alen

met
— = 2.9 x 10s

,
terwijl men dan, evenals in alle gassen die

door Thomson onderzocht zijn, twee soorten van stralen krijgt, waar-

van de eene soort
— = 10'* en de andere — = 5 X 103 heeft,
m m

Hoewel het helium met zorg van waterstof gezuiverd was. zoo

was toch de band, waarvoor — = 10', over het algemeen de hel-
>

m
’ °

derste van de twee. Het geval van helium is van belang omdat de

klasse van positieve stralen, bekend als de a stralen die door radioac-

tieve stollen worden uitgezonden, a priori het meest waarschijnlijk
uit helium schijnen te bestaan, daar helium een van de producten

is, waarin deze stoffen bij het uiteenvalleu overgaan. De waarde

van Ij- voor deze stoffen is 5 X 103, terwijl men van helium stralen

kan krijgen voor welke = 2.9 x 103 is. Wel kan men bij lage

drukkingen en sterkeelectrische veldenstralenkrijgen met X 103,

maar dit is geen bijzonderheid van helium, want alle onderzochte

gassen toonen dit.

Argon. Bij de ontlading door argon kreeg men dezelfde ver-

schijnselen, als in de lucht. De zijkanten waren misschien iets meer

gebogen en er was een neiging tot ontwikkeling van heldere vlekken.

Voor deze vlekken was = 10b Er was geen merkbare vermeerde-

ring in lichtsterkte op plaatsen, die beantwoorddenaan
,

zoo-

als het geval zou geweest zijn, wanneer een merkbaar aantal stof-

deeltjes, die de phosphorescentie veroorzaken, argonatomen waren.

Positieve stralen in gassen bij lage drukking. Wanneerde drukking
in de ontladingsbuis geregeld verminderd wordt, dan verandert het

uitzicht van de phosphoreseentiebanden. In plaats van een onafge-
broken band, krijgt men twee geïsoleerde. Het gedeelte, waar de
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afwijking zeer gering was, verdwijnt en ook de phospliorescentie

veroorzaakt door de negatieve stralen.

Wanneermen in debuizen de gewone metalen (platina ofaluminium)
als kathode gebruikt, dan gaat bij de zeer lage drukkingen de ont-

lading zoo moeilijk door de buis, dat het glas geperforeerd wordt

en het vaeuum verdwijnt. Om hierin te voorzien werd de kathode

van een sterk eleetropositief metaal vervaardigd. Hiervoor werd op

de kathode het vloeibaar alliage van natrium en kalium gestreken,

of er werd een dun plaatje calcium op de kathode bevestigd. Met

deze kathoden kan men zonder bezwaar de drukking zeer laag maken.

Hierbij verdeelt zich de phospliorescentie in twee vlekken, welk gas

men ook in de buis heeft, of welk metaal ook tot electrode dient.

Voor de eene vlek is de maximumwaarde van ongeveer 10'*, de

waarde van het waterstofatoom, terwijl zij voor de andereomstreeks

5 X 103 is, de waarde voor « deeltjes of voor de moleculevan water-

stof. In de buizen met helium kreeg men geen spoor van stralen,

waarvoor rr 2.5 X 103 iS) zooals rnen wel vond bij hoogere druk-

king. Bij gemiddelde drukkingen kreeg men in helium drie licht-

vlekken met de waarden — = 10', — = 5 X 103 en — =2.5 X
m

’
m m

103 ongeveer. Helium geeft stralen met de waarde = waarin

M = het atoomgewicht van het element is, wanneer de ontladings-

potentiaal betrekkelijk klein is en niet wanneer, zooals bij de zeer

lage drukkingen, de ontladingspotentiaal zeer hoog is.

Thomson gelooft, dat men ook voor de andere gassen de karakteris-

tieke stralen zou kunnen krijgen, als men maar de positieve stralen

bij veel lager potentiaalverschillen kon doen ontstaan dan die, welke

bij zijn proeven voorkwamen. Hij onderzocht nu ter wille hiervan de

positieve stralen voortgebracht met oen geperforeerde kathode, volgens

de methode van bedekt met een laagje kalk, wanneer een

potentiaalverschil van 100 volts of nog minder in staat is positieve
stralen te geven. Het belangrijke van de proeven bij zeer lage druk-

kingen is gelegen in het feit, dat de stralen in dit geval dezelfde

zijn voor alle gassen. De kenmerkende stralen van het gas verdwijnen

en wij krijgen dezelfde dragers voor de ontlading in alle stoffen.

Nu heeft men bij deze proeven niet alleen te maken met de gassen,

die oorspronkelijk de buis vulden, maar ook met het gas, dat door

de electroden en den glaswand gedurende de ontlading is afgegeven.

Men zou kunnen denken, dat bij deze lage drukkingen debuis alleen
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waterstof bevatte, dat door de electroden was afgegeven. Thomson

gelooft niet, dat deze verklaring juist zou zijn, om de volgende

redenen;

Het gas, dat gedurende de ontlading afgegeven wordt, is niet alleen

waterstof. Wanneer de ontlading lang genoeg geduurd heeft om te

maken, dat er zooveel gas ontwikkeld is, dat de ontlading door het

gas licht genoeg geeft voor spectroscopisch onderzoek, dan blijkt het

spectrum altijd, behalve waterstoflijnen, ook die van stikstof te be-

vatten, zelfs waren deze het meest duidelijk. De veranderingen, die

men, gedurende het vrij komen van het gas, in de phosphorescentie

op het scherm ziet, zijn de volgende: Wanneer in het begin de

drukking zoo laag is, dat de phosphorescentie zich toont in twee lichte

vlekken, dan ziet men bij het toenemen van de drukking, door het

vrijkomen van het gas, de afwijking der lichtvlekken toenemen.

Tegelijk met het toenemen der afwijking toont zich een uitbreiding

in oppervlakte van de lichtvlekken, als gevolg van een vermeerdering

in de waarden van —. Dit is het gevolg van de meerdere botsingen der

deeltjes in de stralen op hun weg naar het scherm. Wanneer er meer

en meer gas komt, worden de lichtvlekken grooter en gaan elkaar

eindelijk gedeeltelijk bedekken. Wanneer de drukking toeneemt, dan

wordt de lichtvlek steeds meer gelijkmatig. Wanneer dit voorkomt,

dan is de lichtsterkte groot genoeg om een spectrum te geven, waarin

de stikstoflijnen gezien worden, waaruit blijkt, dat een aanmerkelijk
deel van het vrij geworden gas lucht is. Hierbij zijn geen nieuwe

stralen te voorschijn gekomen, integendeel die, waarvoor — = ö X103 is,
° ’

m
’

zijn verdwenen. De tegenwoordigheid van stikstofbanden in het spec-

trum toont, dat stikstof een deel der ontlading te weeg brengt, en

tocb bemerkt men geen kenmerkende stralen van stikstof op het

scherm. Hierin ziet Thomson een bewijs, dat, bij sterke electrische

velden, verschillende gassen dezelfde soort dragers van positieve

electriciteit voortbrengen.

Een andere proef, die toont, dat de positieve stralen de zelfde zijn,

hoewel de gassen verschillen, is de volgende; De buis werd leegge-

pompt zoover, dat de drukking te laag was om nog een ontlading
door te laten, en dan liet men de volgende gassen in de buis komen;

lucht, koolzuur, waterstof, helium en neon. De hoeveelheid werd zoo

geregeld, dat de ontlading kon doorgaan, maar de drukking werd

niet zoo groot dat de phosphorescentie ophield discontinu te zijn. In

alle gevallen waren er stralen beantwoordende — 10' en



282 OVER STBALEN VAN POSITIEVE ELECTRICITEIT.

= 5 X IO3, en behalve voor helium waren dit de eenige lichtvlekken.

Bij het helium kwam, behalve deze, nog een derde lichtvlek, voor

welke — = 2.5 X 103 was.
m

Thomson paste nog een andere methode toe om te bewijzen, dat

er bij deze lage drukkingen nog andere gassen in de buis waren dan

waterstof. Hij vulde de buis met belium en pompte ze dan met een

kwikpomp ledig, tot een zeer geringe drukking. Nu werden de laatste

gasdeelen verwijderd door met vloeibare lucht afgekoelde houtskool.

De kool absorbeert zeer weinig helium in vergelijking met andere

gassen, zoodat er zeker helium in de buis gebleven was. De phos-

phorescentieplek op het scherm verschilde dientengevolge niet van die,

welke door gewoon uitpompen verkregen werd.

De meest waarschijnlijke verklaring van deze verschijnselen lijkt

hem te zijn, dat bij zeer sterke electrische velden verschillende stollen

deeltjes opleveren, die met positieve electriciteit geladen zijn en dat

deze deeltjes onafhankelijk zijn van den aard van het gas, waaruit

zij voortkomen. Deze deeltjes zijn, voorzooverre men nu kan weten,

van tweeërlei aard: voor de eene soort heeft —de waarde 10', dat
m

is die van waterstof, terwijl de waarde van — voor de andere soort half
’ J m

zoo groot is, dat is dezelfde waarde heeft als die der z deeltjes van

radioactieve stoffen.

Deze overeenkomst in de maximumwaarde van — bij verschillende
m

J

drukkingen is een bewijs, dat dit een werkelijk maximum is en dat

er geen andere meer afgeweken stralen zijn, die niet sterk genoeg

zijn om zichtbare phosphorescentie te geven. Was dit toch het geval —

dat wil zeggen als de waarde van voor een deeltje, dat zijn lading

niet tijdelijk dooi? botsing verloren had, grooter was dan 10' — dan

zoude men grootere waarden voor — bij lage, dan bij hooge druk-

kingen mogen verwachten.


