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Jr.lr.J.van Veen. !he analogy between tides and electrical
current~

1937· bI z. fig.

In deze nota l'lO rdt de zq. electrische theorie der qetijden
uitvoerig oeh'mdeld. &e;;onnefl wordt '!let cle geschiedeflis der ge
tijuerekening na te gaan. \anvMkelijk Wll.S cii teen !r1pirische
ingenieurswetenscha~ (C.Lely en ~. I.Lely av.), d'l'lrna br'lcht
J.J.~anter ~re'TlerE \1118) onder ?ranse invloed '!leer theorie.
:'rof.Lorentz (1926) ilrrlcht de getijleer in gehel"l ~lieu' spvor;
hij gebruikte de zuiver viskundi ,e for"lules der alg0.nene '-vlf
natuurkunde (geluid

l
lic ht, r-adiO) en de da-, rvoor ge ûruikelijke

oplossing met hyperDolische en exponentiële functies.
Het werken '!let de irn"ginaire en ~~plexe grootheden ligt

de i'lgenieur echter niet. 30vendien wus de 'Tlethode niet uruik
ba'lr vvor benedenrivieren met hun cO"1~inatie van getij en op
perwater'. Ir. van Veen ging dus weer terug tot de empirie en kiJsm
zo tot de 'wetten van Uhm en Kirohhoff" en de antilogie tussen
wate 1'- en elec'trische stromen. Hij kwam daarmede tot een zeer
eenvoudige en overzichtelijke oeschouwin~3wijze. Ren eigenaar
dig versohi 1 met I,orentz is de verschillende definitie van de
"voortplF.mting8snelheid~.1"rof. Lorentz ziet de getljbeweging
als een interferenti~van heen- en teruggaande golven met de
_voortplantingssnelheid v _ ygh. Ir'. van Veen neemt de 'werke
lijke' voor'tplantingsenelheid, d.i. de tljd die de golf nodig
heeft van A na~r B, gedeeld door de afstand A-B. De formule
daarvvor ls geheel anclers, nl. de wet van Ohm.

Schr. oehandelt vervolgens uitvoerig de aegrippen, die blj
de getijleer het fundament VO 1"Tl en , en orenl<t allee terug tot de
eenvoudige cegrippen : weerstand, '!lotorische kracht, capaciteit,
potentieel, zelfinductie. Hij ziet de getijne\Veging zo eenvoudi,..
~ls fe electricien ~ijn ~chlkelpche'!la's. Hij noemt a.v. een wan
tij een rug vsn Iheatstvne (geen of uiterst weinig stroom). P.ij
!!il aantonen, dat men '11 t 'terug tot de natuur" alles van de ;:<e
tijrJeweging zeer Leg.'ijpelijk kan ""'iken, ')VEÜ vvorheen .,et c'e ""le
thode T,ore;1tz 00 goochelen ;-eleek.

TJe theorie- .'!ordt é. 1 .1'_;1. van 0 <'ere1. af opgpoomy1. :ia de
formale voor eenp'lrigr> e'Ye~in:;: (gelij1<strOo.,) : Q ~ C!' V"'1IT (of
e • ir) kO'!lt hij tot die voor de getijEtrOO""l (wis-elstroo' o~
e • ir eosf ) en d'l'lrna tot de telegr'l'l"ver.Telijking. In deze
l'lutste is tevens èe c(lp'l.citeit (ko"10erp;in.-) op eno"le.,-r, ZO<'-lt
Men èaal"Tlede alle c:etijpro le-:1en, vok die vl'ln het IfV en T."I, kan
oplossen. )e ener'gic van een bovenrivier of V'{fi eel! qetijGtNlo'll
kan ook gemakkelijk \vorden Lepaald uit de '~envoudige :'o1""1ule :

E - i 2 I' cos" .
Hoewel de kennis èer electri, ehe ueschouwin;;T,vij7.e een 'lv

solute noodza'l.k is voor de ingv ieur, uehoudt de speciale' etho
-<le, welke dOvr pr->f. Lorentz als "exacte" :nethot.e Vlerd 8.1.ngeè'l1d
en die door Crs.J.J. I-onkers geschikt ge~B1.kt werd vvor ce prak
tijk, haar waarde daarnevens, inclien gedetailleerde vvorspel
lingen moeten worden ge!'11aakt. ~)eze methode i6 uiteraard meer te
werkelijk en dient o->k uit te g'l'ln van met een anlere methode
Vvoraf I.epa Ide ci jf'.rs.
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Fundamentele verschillen beetaan er tuasen de verechil

lende - alle in Nederland ontstane - methodee niet. Zij gaan
alle uit van de twee verge11jk1ngen : bewegingevergelijk1ng
en continulteiteverge11jking, doch de uitwerking ervan ie
verechillend. Prof. Lorentz werkt met hyperbolieche functies,
Drs. Dronkers met reeksontwikke11ng, Ir. van Veen met de ge
wone bij de practische electriciteiteleer in gebruik zijnde
Degrippeo, die iedere ingenieur reeds op de u.3.G. zijn bij
gebracht. De nauwkeurigheid van de electrische methode is
niet geringer dan die van prof. Lorentz.

De als publicatie bedoelde nota kwam niet geheel ten
einde wegens het laten voorgaan van andere werkzaamheden.
Voor re verrlere uitwerking wordt verwezen naar ~e rapporten /
Alg. 1}2 en Alg. 1~7.




