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Drs C. N. Coppoolsa. Heen- en teruggaande gat ijgolven.

1944. 12 blz. 6 bijlegen.

!Tof. Lorantz werkte ter oplossing ven het Zuider
zeavraagstuk met de theorie der heen- en terugga ende
gatijgolven. In elk punt van een get ijgeulendtelsel
worden door hem twee golfsystemen eangenomen, die el
kaar kruisen. De electrischa theorie gaet uit van
slechts aen enkele golf, die zich naar. boven voort
plant en ook de zg. exacte methode gaa.t ven dit loat
ste uit. lJeide beschouwineswijzen zijn theoretisch
juist. Ogenschijnlijk is er een groot verschil of
men werkt met terugkaatsing bij elk knooppunt van het
rivierennet en bij alle oevers, of met het motorisch
oppervlak tussen twee getijlijnen, de wriJvi.ng en de
stroom ( e K ir), deurbij het gehele begrip terug
keatsing buiten beochouwing latend.

A).a voorbeeld werd het getij op de ,laterweg -
- Nieuwe Maes en Lek geanalyseerd in heen- en terug
gaande golven. llet bleek mogelijk daarnede een ver
klaring der verschijnselen te geven. De emplitudes
der heengeende golven nemen, evenels die der terug
gaande golven, in strooMopwaartse richting af; bij
elke vakgrens ontstaan sprongen, zowel in de heen-
als in de teruggaande golfamplitudes , die soms een
verhoging, soms ean verlaging betekenen. Nabij het
boveneinde der getijbe\Jeging is de heengaande, zowel
els de teruggekaatste golf ven weinig betekenis. Het
phasenverschil tussen beide golven is van grote bete
kenis op de grootte van de resulterende golf. Het be
grip n voortplanting" is dus bij de theori .. der heen
en teruggaande golven geheel verschillend voo die der
gewone (electrische) th eOrie. De laa ts te slui t zich
meer a~n bij een netuurlijke verklaring van de ver
schijnselen, de eerste is hoewel eniészins ingewikkeld
en onoverzichtelijk, geenszins foutief.
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