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OVEHZICT1T. 

In het voorgaande zijn eenige versch\jnselen behandeld, die het 
gevoJg zijn van aeolotropie, zoo wei optische als electrische, der 
moieculen, n.l. de verstrooiing van het licht en bet electro-opti8cb 
Kerr-effect. 

In hoofdstuk I z\jn de voornaamste verstrooiingsverschijnselen 
in eerste benadering afgeleid. 

In hoofdstuk II is de eigenl\jke berekening gegeven voor de 
intensiteit van het door vloeistoffen verstrooide licht. Evenzoo in 
hoofdstuk III vool' gassen. In beide gevallen is in aanmerking 
genomen de invloed, dien de dichtbij liggende moleculen op een 
molecuul uitoefenen. In het resultaat komt duidelijk voor den dag 
het verschil tusschen de vloeistoffen en de gassen, doordat de eerste 
in de omgeving van een molecuul homogeen zijn, de laatste niet. 

In hoofdstuk IV worden de rcsultaten van de beide vorige hoofd
stukken besproken. Het bJijkt dan, dat de invloed van de moleculen 
op de dichtbij gelegene zeer gering is. Verder kan men bij vloei
stoffEm uit de intensiteitsverhouding van het invallende en het 
verstrooide licht de grootheid a bepalen, die een maat is voor de 
aeolotropie. Dezelfde grootheid laut zich bij gassen vinden uit de 
intensiteitsverhouding van twee onderling loodrecht gepolariseerde 
componenten van het verstrooide licht. In een enkel geval was een 
vergelijking van de verstrooiing door een vloeistof met die door 
haar damp mogelijk. De overeenstemming van de theorie met de 
waarnemingen van STRUTT was niet erg goed, de waarnemingen 
waren evenwel zeer onzeker. 

In hoofdstuk V zijn de formules afgeleid voor de dielectrische 
en de Kerr-constante in de veronderstelling, dat de moleculen niet 
aileen aeolotroop zijn, maar bovendien electrische dipolen met 
onveranderlijk moment dragen. 

In hoofdstuk VI worden aile afgeleide formules in hun onderling 
verband besproken. Er wordt aangetoond, dat het in sommige ge
vallen mogelijk is, op verschillende manieren het dipoolmoment van 
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een molecuul te vinden, zoodat men de uitkomsten kan controleeren. 
Venler wordt in enkele gevallen uit de kennis van het dipoolmoment 
en de optische aeolotropie-constante (de laatste gevonden uit de 
verstrooiing van het Iicht) de Kerr·constante berekend en verge
leken met de waarnemingen. De overeenstemming blijkt Diet steeds 
goed te zijn; de theoretische waarde is in aile behandelde gevallen 
grooter dan de experimenteel bepaalde. 

Voor een nauwkeurig onderzoek naar de deugdelijkheid van de 
theorie is evenwel noodig de beschikking over meerdere nauw· 
keurige gegevens omtrent dielectrische constante, Kerr-constante en 
verstrooiing van het licht, zoowel voor vloeistoffen als voor gassen. 


