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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1886. N:o 1. 

Stockholm. 

Bidrag till theorien för vägrörelsen i ett gasartadt 

medium. 

Af A. V. BÄckLuxD. 

[Meddeladt den 13 Januari 1886 genom D. G. LINDHAGEN.] 

I slutet af en i t. XXI af Lunds universitets årsskrift in- 

tagen afhandling om beskaffenheten af den rörelse, hvari kroppar 

i en osammantryckbar vätska raka, när de ändra sina volumer, 

har jag särskildt anmärkt ett fall da BJERKNES’ approxima- 

tionsformler för pulserande sferer blifva att räkna sasom fullt 

exakta. Det inträder da vätskans täthet, o kallar jag den, är 

oändligt liten, (de sferiska) kropparnes radier, 7,, r,,... kallar 

jag dem, kropparne betecknar jag med &,, S,,..., äro oändligt 

små af samma ordning som o, slutligen de hastigheter, med 

hvilka kropparne ändra sina volumer, — dessa hastigheter kallar 

jag för —4zm,, —4zma, . .., volumerna sjelfva för V,, V5,..., 

3 3 : 
r T, 

— äro oändlist sma, sasom —, — etc. Det är lätt att för 
o Ve 

detta fall utveckla rörelseeqvationerna för kropparnes tyngd- 

punkter. — Jag antager, att tyngdpunkterna sammanfalla med 

sferernas medelpunkter. — Om nämligen g är hastighetsfunk- 

tionen, — vätskans rörelse skall ha uppkommit allenast af krop- 

parnes, — sa: 
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My Ms Ms; 
=— 0 = I — I 200 

op r r gt 

IN a Na R R. 

ee a COS Många IP os 
12 År 

Le 2 (| LE lg) ; + 27 | 2 cosr'Ry, + — SUK +... 
Fr 

21 23 

3 
1?r, (m, A Ms \ 

u N ee 
I 2 R 31 R? 32 

31 32 

3 3 7? 
1,7 oh 1,2 en 1 3n?3 m — 

Ba UT ron cos Th 77) COS FR 

7 ui Fr 

r,r',r",... äro radii vectores från tyngdpunkterna för 5), 3... , 

R;, afstandet mellan tyngdpunkterna för S; och Sr, till riktning 

räknadt från den förste till den andre punkten, h, h', h’,... ha- 

stigheterna för medelpunkterna (tyngdpunkterna). Ty nu komma 

Sj, Sy,... att städse förblifva sferiska och deras medelpunkter 

att röra sig med de föreskrifna hastigheterna, i det nämligen 

d m 
VD — — + nhcosrh 
dr 7 

för S], 0. s. v.; och derjemte blir nu för alla vätskepartiklarne 

(GE 0° 0” dp ne a Eget Mi a. N: ale, RL it ög + 72])P 01) och för c3 m 0 Vätskans lef- 

vande kraft, 7, blir lika med 

när kropparnes ytor tagas till integrationsgebit. Följaktligen 

2 
m,m mm m 3)/m a 

= + 20) I en (SOS äv sv COS S R 3 2. rn 1 R 12 R 13 | 

12 13 1 12 13 
2 

9-8 SE MN, Ms, 
+ ah ya... os ne COS Roll +...]| ( 1 R R 2 >| p2 

23 9 Vo] 3: : 

| / ” 

+ hr + etc. 
6 2 

') Axelsystemet antaget rätvinkligt. 
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Äro u, v, w komponenterna af h utåt koordinataxlarne och 

är axelsystemet rätvinkligt, sa följer af principen för den varie- 

rande verkningen, att rörelsen hos tyngdpunkten till S, är fram- 

stäld genom eqvationerna: 

OT! =) 

ea ln ; 

dw oT en d oT 

a 08, ir ) 

M är kroppens S, massa, som vi sätta proportionel mot 
3 
102 

titet; 2), %, 2; äro koordinator för dess tyngdpunkt. Således 

ri, 1 det vi antaga denna kropps täthet vara en ändlig qvan- 

du Mm, m 
Mr = mann cos Rjot + 72 cos Rat +... | 

12 13 

2"d4 "ÅR? 28a 
12 13 

+ Zur cos RjoX + > cos Rat + = a Nu); 

De 

Den sista termen är oberoende af punkterna S,, Sz,.... 

Den är och förblir oändligt liten, proportionel mot MVe, huru 

stort än antalet är af dessa punkter S,, S,;,.. Deremot kunna 

de öfriga lederna af högra membrum tillsamman gifva upphof 

till en qvantitet jemförlig med M. Derföre, da vi blott hålla 

räkning på sådana termer, som, när antalet af S,,S,,... ökas, 

sammanlagda kunna lemna något finit i uttrycket för accelera- 

tionen för S,, få vi lof att försumma de först nämda termerna. 

Vi skrifva alltså den ofvanstående formeln, när endast två punk- 

ter S;, S, finnas, salunda!): 

d 5 2 ll VN 
(a) MT; = fade c08 RjoX + Ka RE cos Rise) 

12 12 U 

1) En annan utveckling af samma formel framgår af n:o 14. 
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Häraf se vi, att, om under ett tidsförlopp © man har m, , m, 

Oo (oj . d 

konstanta, så far man (under iakttagande af att une 

aväl som 22 Arcm,) av = — a): sa dt 5) 

du MM, 

12 

! dv dw i a a 
och liknande formler för Me För att ater V, skall för- 

blifva oändligt litet af en och samma ordning, förutsätta vi, att 

z är en liten storhet proportionel mot Ve, eller åtminstone ej 

oändlig i förhållande till Vo- 

Antaga vi nu, att under ett nästföljande tidsförlopp 7’ m, , m, 

ha andra värden, t. ex. m’, m’,, sa fa vi för accelerationen un- 

der detta tidsförlopp samma formler med den enda ändringen af 

my, m, till m’, resp. m’,. Om m,, m, ändra sig till m',, m’, utan 

att genomlöpa mellanliggande värden, sa är samedelst S,:s rö- 

relse under hela tiden z + z’ ock angifven. Ty da fins ingen 

anledning till antagande af nagon diskontinuitet i dess hastig- 

het h. Men om den nämda ändringen skall försigga pa något 

sätt kontinuerligt, om ock under en i förhållande till z, z’ oänd- 

list kort tid, sa blir resultatet ett annat. Här vill jag endast 

fästa uppmärksamheten derpa, att, om under en tid z, propor- 

tionel mot Ve, man har m, konstant, sedermera under en tid e, 

som är proportionel mot o, man far m, att ändra sig genom 0, 

derefter blifva af motsatt tecken mot förut, sa blifva 0 igen och 

derefter att ga tillbaka till det förra värdet, och detta så att 

Im,dt = — mat, samt under denna tid, e, man har m, kon- 

stant, sa har af ändringen af m, uppkommit ett tillskott till 

hastigheten h, som vi ha att medelst egv. (a) beräkna pa föl- 

jande vis. Vi räkna tiden från början af v, multiplicera eqva- 

tionen med dt och integrera mellan z och © + & Vid början 

af integrationstiden må V, = Vy, då är V, vid dess slut = 

V,' — 47mje. Så få vi: 
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THE THE 

Sala 
MAu= M(u: +. — ur) = Arco! 1 COS Rjax | Mydt + 0 HR 2 

Rn, = BR 
a T 

öl VS 

MM, 2 MA MM: 
(b) M(ur;e— Ur) =—42ro 3 = cos Rya 7 —67r0—L5 cos Rjot.€. 

12 12 

Om under tiden från 0 till & man skulle ha m, att variera 

på samma sätt och fmydt = — MT, Så: 
0 

@ € 

m 3 /V m 
M(u: — up) = 420 cos Rax I midt + sol BT: 

Kin EVR 12 9 0 

Om vid tiden e man har V,= 15 vid tiden 0 således 

= V? — 4rmır, så följer häraf att: 

MM, m,m a 
M(u; — u,) = — 4re Z— cos Byar «Tv + 6770 —— cos Rya . T, 

IR: Ihe 
12 12 

d. ä. 

mm 
(c) M(us—- u,) = 270 cos Bj . v. 

20 

Skulle deremot under hela tiden från t = e till t=r både m, 

och m, varit konstanta, sa skulle: 

m 18 
0 (d) M(u — us) =— 2 cos Rysx(t — E). 

12 

Följaktligen genom addition af (b), (ce), (d): 

MYM 
M(ur+2 — Up) = — 4770 3 cos Riasx(t + €). 

12 

Häraf sluta vi, att under tiden 7 + & har S, (skenbart) verkat 

på S, med en kraft med följande (medel-) värden för kompo- 

nenterna utåt FORE 

MM, 
— 47r0 R cos — 470172 7 2 cos Ryay, — 47 

12 12 12 

MM 
2 Se 



8 _ BÄCKLUND, OM VÄGRÖRELSEN I ETT GASARTADT MEDIUM. 

Alltså: Om »n,, m, båda ha negativt tecken, ha vi här en 

repellerande kraft för oss; vidare: kropparne S,, S, ha hvardera 

under lika tid z uniformt utvidgat sig, derefter plötsligen äter- 

tagit den ursprungliga volumen och dervid (derigenom) fatt im- 

puls till ny uniform utvidgning med samma volumhastighet som 

förut. Detta antaga vi oupphörligen (eller under ändlig tid) 

repeteradt. Den ena kroppens plötsliga volumminskning skall 

följa omedelbart efter den andra kroppens, så att de båda krop- 

parnes återtaganden af de ursprungliga volumerna icke exakt 

koincidera. Man har i så fall en oupphörlig repulsion för sig. 

Det samma blir förhållandet om m,, m, båda äro positiva. Det 

är då endast volumminskningarna, ej, som nyss, volumökningarna 

som försigga uniformt. Om m,, m, ha motsatta tecken, få vi 

attraktion i st. f. repulsion. 

S, verkar lika pa S,, sa att de krafter, med hvilka dessa 

kroppar inverka pa hvarandra, äro lika stora men till riktningen 

motsatta. De falla utåt sammanbindningslinien mellan krop- 

parnes medelpunkter. 

Huru förhållandena gestalta sig för ett gasartadt medium 

skall jag nu söka framställa. 

l. Vi antaga, att S, är en materiell punkt, sferisk med 

7, till radie, att den omgifves af en gas, att denna sträcker sig 

oändligt långt i alla riktningar och att dess täthet är oändligt 

liten = o,(l + 0), der o, är konstant. Vidare tänka vi oss, att 

S, ändrar sin volum med konstant hastighet = — 4zcm,, der 
3 

5 . Ö 1 
m, är en liten storhet af samma ordning som — och att en- 

00 
dast på grund häraf gasen råkat i rörelse. Dess rörelse skall 

da uttryckas genom en hastighetsfunktion, i fall inom de par- 

tier, inom hvilka gasens täthet icke är konstant, trycket blir 

funktion af endast tätheten (och tiden). 
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2. AA 2, betyda två med S, koncentriska sferiska ytor 

med A, resp. R, till radier; vi sätta RA, > R,, men anse R,—R, 

vara mycket litet. Tänkes rummet mellan 2, och 2, fyldt med 

koncentriska homogena sferiska lager med en sammanlagd massa 

= — m, och betyder U dessa lagers potential samt q& poten- 

tialen af S,, uppfattad som punkt med massan = m,, sa är 

U+9 lika med @ + konst. i hela rummet mellan S, och 2, 

samt konstant = 0 i hela rummet utanom 2,. Gasen skall ha 

just U + & till hastighetsfunktion. 

3. Det blir da endast gaspartiet mellan 2, och 2, som 

förhaller sig som sammantryckbar vätska. Ty endast inom detta 

parti kommer (U + g)!) att bli different från 0. Här är 

0,(1 + 6) gasens täthet, utanför detta område är tätheten kon- 

- stant = 00 - 

Trycket inom gasen mellan 2, och 2, kalla vi för zz, och 

ha enligt n:o I xx att vara en funktion af o. Vi sätta nu, i 

det vi antaga o mycket litet: 

(1) 7 = a?0g0 + C, 

der C är vätskans tryck i en punkt på £,, — hvilket tryck är 

för alla denna ytas punkter konstant detsamma. Mellan S, och 

9, ärtrycket —p: 

op I (3) (2) ee 
er + + +17.) (axelsyst. rätvinkligt) 

mellan 2, och » är detsamma = 0. [I öfverensstämmelse här- 

med måste vi antaga en jemförelsevis större upphopning vid 2, 

än vid 2, af massa af gaspartiet mellan dessa ytor?).] 

Kontinuitetsvilkoret för gasen lemnar oss denna eqvation: 

RUS ERE + 00) 

0? Kon 0? 
1 PP — + Ben ot 
) Bea at 32 . Axelsystemet rätvinkligt 

1 m BT 
?) Observera dock, att C är == OR och derför oändligt litet af mycket 

1 

hög ordning. Vid 2, skulle a?os + C=0; d. ä. dock & vid 2, oändligt 
litet i förhållande till medelvärdet (n:o 8). 
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eller tillräckligt noggrant: 

do 2 ne (2) Al IE: 

Kor. Funktionens U betydelse af potential (n:o 2) med- 

för att 

Rz 

(3) jar dR=—m. 

Rı 

4. För det betraktade vätskepartiet mellan 2, och 2, ha 

vi följaktligen att i den bekanta formeln: 

rer åa + (ra 

+ (do + 9) + RW 
skrifva 

= dat = do = q20 RL 

FD RA 
Enligt n:o 2 komma derivatorna i afseende pa x, y, z af 

U + op att försvinna för 2, och att blifva lika med = ar 2 

för 2). Således blir högra membrum af den i detta n:o först 

anförda formeln pa grund af litenheten af r, och dermed af q, 

på oändligt små storheter när af högre ordning, lika med 

0 

Och derföre, alldenstund © är en mycket liten qvantitet: 

1a | 
(4) ea) 

Emedan, såsom anmärkt, och o äro mycket små, blir full- 

rd c Sk NA 0 do sv ; 
ständiga derivatan af o i afseende pa t, Ti att sätta lika med 

d 
do 
Fr Af (2) och (4) härleda vi sålunda detta uttryck för U+g: 
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0? Ks 
ze(l + q) = a? 4AU + q9). 

5. Häraf sluta vi till huru U varierar fran tid till tid. 

Den integral till eqgvationen, som skall passa för ett sådant rö- 

relsetillständ som det ofvan antagna, hvilket uppkommit ensamt 

af rörelsen hos S, och som närmare må vara bestämdt såsom 

tillståndet vid {= 0, har formen: 

Vr — at) ee U+qY= 

(r radius vector fran Sj), 

hvarest ®(z) är m, för z<R, och noll för 2> R,. Rörelsen 

i. fråga är således att karakterisera på följande vis. Från S, 

utbreder sig en sferisk våg med hastigheten a. Vagens bredd 

är ständigt densamma = R,— R,. Mellan S, och vagens inre 

gränsyta förhåller sig gasen som en osammantryckbar vätska, 

D(r — at) re N . . B . o es 
22 blir der dess hastighetsfunktion, inom vagen är 

hastighetsfunktion, och utanför är gasen 1 hvila. Som sagdt, 

rörelsen fortplantar sig med hastigheten a fran S, och utåt. 

6. Funktionen ® är närmre att bestämma sålunda. Af 

eqv. (4) följer: 

or = or — at), 

och om värdet pa o för £=0 betecknas med o,, der oc, är att 

fatta som en bekant funktion af r, blir 

I ' och = DR), 

0, =0 för R LR, och R > HR. Häraf och af det i näst före- 

gaende n:o nämda O. 

7. Emedan alltså o,R = o(R + at) och 00 a D'(r—at) 

ot r 

Bee a 

Termin ER 
hvar: man, om den skall gälla för tiden £, för R skall skrifva 

GB), sa kommer eqvationen (3), 

R + at, att antaga formen: 
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R 

«| 
m 

(0,R) (BR + a)dR=m. 

Venstra membrum äter är 

Ra Ra 

al (R + at)o,R —fo, RAR ; 

derföre, da nu vidare såväl för R = AR, som för R = R, man 

Nar Op = 03 

Rz 

(5) alo, RAR = — line 
Rı 

3. Samma formel framgar för öfrigt äfven af följande re- 

sonnement. Har rörelsen vid slutet af tidsförloppet z fortplantat 

sig till Q,, sa att utanför 2, (detta må vara den förut med 

samma bokstaf betecknade sferiska ytan) vätskan är i hvila, sa 

är vätskemassan mellan $S, och 2, densamma vid slutet af z 

som vid dess början. D. v. s. 

Ra 

Vo = (V, + tem v)o, + 470,0, RAR. 
Rı 

(V, är volumen vid början af z af den nämda vätskemas- 

san, den mellan S, och Q,). 

Alltsa 

Ro 

jo, RAR = — mt. 
RB, 

Pa samma grund 

Ra 

Jo(R + at)dR = —m(t + t), | 
I 

hvaraf, eftersom o(R + at) = o,R: 

Ra Ra 

Jo, R?dR + atfo, RAR = — mi(t +1), 
Ri a Rı 

d. ä. enligt den andra af de här uppskrifna eqvationerna: 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1886, N:o 1. 13 

Ra 

(5) afo, RAR = —m :-— 

Ba 

Af denna formel följer att 

kan uppfattas som ett medelvärde för 0. b betyder vagens bredd 

R,— R,, R radien till sferen, som halfverar vågen. Graden af 

qvantitetens o litenhet är härmed ock angifven. 

9. Om m, plötsligt vid tiden £', räknad fran det ögon- 

blick, då S, först fick den hittills betraktade volumhastigheten 

— 42cm,, ändras till m',, så medför den ändringen en ny väg- 

rörelse, utgående från S, och sådan som om först vid tiden € 

en volumförändring uppstått hos S,, denna fortgaende med den 

konstanta hastigheten — 4r(m’, — m,). Rörelsen vid tiden t > t 

är nu bestämd genom hastighetsfunktionen U + U' + er 7 

är den förut betraktade potentialen af massan — m,, härrörande 

från en våg, 2, begränsad af sfererna AQ, 2,; U’ potential af 

eränsad af en massa (m, -- m',), härrörande af en våg, &, beg 

02 Om R,, "Bl ‚ärollradiernaw ill oO, resp. 255, sa är 

R,—=R,+ at; utanför AA, är vätskan i hvila, mellan 2, och 

, o . . a Mm p ES 
N, får hastighetsfunktionen värdet — , mellan 2’, och S, värdet 

NR 

' , 

M ne R mM: ; m 
= lagom M är dess wento DEN nm ÅSE > 7 7 

10. Om vid tidpunkterna ?”, t”,... efter € m’, ändras till 

JAN, Dä 9000 Cb kommar till, 0,0 NE ESO OD. ANNE 

dessa vågor framskrida med en och samma hastighet a. De be- 

finna sig på afständen at', a(!’— tt), a(t”— t"),... från hvar- 

andra och de dela gasmassan i partier, inom hvilka rörelsen är 

på följande sätt beskaffad. I partiet mellan © och 2 fins ingen 

rörelse, mellan 2 och 2 är hastighetsfunktionen lika med 2 
pP 

mellan 2’ och 2” lika med , mellan 2" och 2” lika med 
n 

ma 

Gi 
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my ? : EBENE 2 ; 
— 0.8 v. Vid en kontinuerlig ändring af m, från m’, till. 
rr 

FD sluta vågorna A, A,... A” upp till hvarandra utan 

mellanrum. Trycket inom en sådan sammansatt våg är (n:o 1 

och 3) alltid att sätta = a?oyo. — Uppkomsten af en hastighet 

— 4rım, fatta vi numera såsom en under oändligt kort tid för- 

siggången kontinuerlig ändring af m, från 0 till mi. 

11. Tänka vi närmre på hur trycket är beskaffadt inom 

en sådan sammansatt vag som den nyss beskrifna, som upp- 

kommit af en (under huru lång eller huru kort tid som heldst 

försiggången) kontinuerlig ändring af m, från m’, till ml” Va 

fa enligt n:o 7, eqv. (5) i en punkt, p, hvars afstånd från S, 

är R, när denna punkt, lat vara vid tiden t, faller inom vågen: 

(£—1) m, 

abR 

(k) RR Nr 

A N, R 
om m” betyder det värde, som m, har för S, vid tiden ee 

och b är en oändligt liten storhet, bredden af den våg, som 

alstrats af ändringen FO = Alltså: 

OS 
2 g 1 1 
(6) a Se m +(C, 

der dock C, konstant för hela den sammansatta vagen, är att 

försumma, enligt andra noten till n:o 3. 

12. Om emellertid rörelse fans i gasmassan, innan S, bör- 

jade att ändra sin volum, och den rörelsen kunde framställas 

genom en hastighetsfunktion, och denna betecknas med Doch ® 

vore oändligt litet af samma ordning som  (eller af högre ord- 

ning) så har en konstant volumhastighet — 4zm, hos Sj föl- 

jande effekt. Hastighetsfunktionen blir ändrad till D + q9& + U, 

der U hänför sig till en våg från S,, så att utanför vågen man 

ven SPURS 0. 
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I formeln 

dp 4 11; 0 | 
[Pr = ar 94 04) T 

(,@ +9 + oy) + FG +9 + o) + k,— 

af hvilken jag förut slutat, att, der o icke är konstant, måste 

p = flo), — ha vi att sätta o = o,(l + 0’), och om & är oänd- 

ligt litet af samma ordning som förut (n:o 8), blir 

dp ff A 
— —( EG ö 

| CN fe ) 

Men f o’dp blir en oändligt liten storhet af hög ordning, för- 

svinnande i förhållande till i dp, så mycket mindre som p blott 

kan vara oändligt litet. Före rörelsen var nämligen p = 0 och 

rörelsen är oändligt liten. Då åter kunna vi sätta p =p" + zr 

och med p' förstå trycket 

; ID 
D\rNas dur : 

I så fall blir 

76. — 0.0105 

eqv. (2) giltig och 

För U+o fa vi da fortfarande det förut anmärkta uttrycket 

(n:o 5). Alltsa vågen, som S, gifvit anledning till, är till form 

och förtätning densamma, vare sig rörelse fans i gasen förut 

eller ej. 

13. Om i gasmassan befinner sig, förutom kroppen S,, på 

ändligt afständ derifrån en kropp S,, som likaledes är sferisk 

och punktformig, och före den tid, {, da S, först ändrade sin 

volum, ingen rörelse fans i gasmassan och då ej heller S; vari 

rörelse, sa får denna kropp, — om rörelsen i gasen härrör en- 

dast från S,:s volumändring, — säkert ingen rörelse, förrän en 
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våg från S, hunnit fram till densamma, säledes säkert icke före 

. R 2 ov o 

tiden t, + =E, om R,» är afstandet mellan S, och S,. Antag zZ 2 

emellertid att S, (medelst en yttre kraft) hålles fortfarande 

stilla, så måste, omedelbart efter det att vågen passerat öfver 

S,, hastighetsfunktionen i närheten af denna kropp erhålla 

värdet wW, | 

kö A N My I i 

Use r 2 RY? 
12 

cos Ra - 

(r, är radien till S,:s yta, r' radius vector från S,). 

dw SI £ 2 
Ty En skall nu försvinna vid ytan för S, och Aw=0. — 

ar = 

Lat o, o' betyda skärningspunkterna mellan ytan för S, och 

linien R,, samt o vara den, som ligger S, närmast. Man kan 

da uppfatta termen i w: 

3 
I mar, cos Fa 

m 9 2 pe mn 
ee 

som tillkommit till p, såsom potential af punkterna o, o', dessa 

försedda med massorna 

2 2 

us resp a 
4 pe SRRANDIT 
2 RR, 2 Rn 

hvilka äro lika stora, men med motsatta tecken. 

_Derföre, om medelpunkterna till S, och 8, hållas orörliga, och 

vidare S, behåller sin volum oförändrad och m, är konstant samt 

2 är den våg. som vid den plötsliga (kontinuerliga) variationen 

från 0 till m, utskickats från S,, så blir rörelsetillständet vid 

någon en tidpunkt efter det att OA passerat öfver S, af följande 

beskaffenhet. Gasmassan har tre sferiska vågor. Den ena har 

S, till medelpunkt, det är 2, en annan har o och den tredje 

har o' till medelpunkt. Den första af de två senare ma vi kalla 

för V, den andra för V’. V’ tangerar 2. Inom V far o ett 

medelvärde 
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inom V’ medelvärdet 

2 s rn Il 

4R? Rab 
12 

(R' radius vector från 8,). 

De tre vågorna utbreda sig alla med samma hastighet a. Till 

dess V hunnit fram till $, är hastighetsfunktionen = U + tU, 

+ U, + w, der Uj, U, hänföra sig till V och V’ på samma 

sätt som U, samma funktion som förr, hänför sig till 2, sa att 

DU, och U, äro potentialer af vissa sferiska lager i vågorna V 
2 2 

1 MT, 1 MT, 

AS: 4 p2 
Rn, PR 

tre vågorna dela gasmassan i tre partier. I partiet mellan 

. De och V’. Lagrens massor äro resp. — 

© och 2 är gasen i hvila, närmast S, är hastighetsfunktionen 

= w, och till dess V hunnit fram till S,, blir i denna kropps 

MM 
närhet hastighetsfunktionen = Q = [När V passerar öfver = 

S,, uppstå kring denna kropp två nya vågor, liksom förut V, V’ 

uppstodo kring S,, när £2 passerade deröfver. V’, som kommer 

genast efter V, ger a sin sida upphof till två andra liknande 

vågor kring samma Sj, 0. s. v.]. 

14. Huru, när S, ändrar sin volum med den konstanta 

hastigheten — 4zm,, detta ger anledning till ett vågsystem af 

samma beskaffenhet i förhållande till 5, som det nyss beskrifna 

i förhållande till S, och huru det nya vagsystemet adderar sig 

till det förra, är klart af n:o 12. Hastighetsfunktionen för ga- 

sens rörelse är summan af hastighetsfunktionen när m, = 0 och 

hastighetsfunktionen när endast m, = 0. Men då kommer också 

en plötslig ändring af m, från m’, till m,® under den oändligt 

korta tiden & att gifva S, en rörelsemängd, som ej längre är 

att sätta proportionel mot e. Vi se nämligen, att, innan den 

Öfversigt af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 2 N Komele 2 
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våg hunnit fram till S,, som uppkommit af den nämda ändringen 

af m,, far hastighetsfunktionen i närheten af S, denna form: 

Ja 

U, Mr ES 
r' r 2 Ry? 

och gäller frågan blott trycket på S,, så kan man, under det 

vågen passerar S,, med hänsyn till de reflekterade vågorna V, 

V’' (n:o 13), taga följande uttryck 

3 
m I mr 9 DER SELL wa 2) Vv eo Rn? cos”'Ry + U + Gp 

12 

till hastighetsfunktion; efter det vågen passerat, blir det 

m” 1 mr My 1 10 , 
É en ONA JAN) 9 

iP i ZT Ti 

som far denna betydelse. 

Trycket inom vågen, när S, passeras, i en punkt i närheten 

af denna kropp, kalla vi för p: 

3 
Om, 1 mr, 0 Te N ne BIN AT, Konstt 

P m ra RR 2 al 00 av +) + konst. !), 
12 . 

OR i Får 5 
der — 0,0 + p) = =, som enligt eqv. (6) i n:o 11 är lika 

med 

a 
RÖST 

.. .. b . Oo Oo . 

Här är — den tid, hvarunder en elementarvåg, sådan som den i 
a 

n:o II betraktade, här den, hvartill det nyss skrifna dm, hör, 

) p kan skrifvas så, emedan (se ntveeklingen i n:o 12) rätvinkliga kompo- 

nenten utåt »' af hastigheten af en partikel vid S, inom vågen (den re- 

r ps É d (m; N a ER er flekterade medräknad) är helt enkelt SAR | och rörelsen för öfrigt är 
de\r 

oändligt liten. Konst. är = 
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’ o : . en o b 5 40 

passerar 'en punkt på S,. Vi skrifva da — = dt och få dermed . 2 z 

2, 
GR’ 

ALE 

hvarest 

I 1 r' 3 
RI RE I + on cosr' Roy + a 

Den rörelsemängd, som meddelas 8,, under det den om- 

nämda vågen passerar densamma, är — ) ) p eos rR,,dsdt, 

följaktligen lika med: 

3 
1 oO MAT ! N 

3% A — | cos?" Ry dwdt —- 76 608 r Ry dsdt. 

R Ri, 

Om V, är volumen af S, vid tiden t, sa blir första leden i detta 

uttryck ( f Au, — Are) lika med: 

| V,m, nz 
a 

der substitutionstecknet hänför sig till vagens passagetid, som 

är proportionel mot & eller af samma ordning som &. Den andra 

leden i uttrycket för rörelsemängden far formen: 

dm, : 5 dm 
So = cos Ryydwdt = SOM VR Ng 2 2 2 3 
Ro dt Rya 

der integraltecknet hänför sig till vågens passagetid. Ater, högra 

membrum är lika med 

20 | V,m 0 d = | Yım, > | Mı a 

Rs 12 di 

d. ä 

m,modt 
u V,m, + ee i 

R, Ry, 

Alltså slutligen, den under vågens passagetid från t = e&, till 

t = & vunna rörelsemängden för tyngdpunkten till S, blir lika 

med 
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&ı 

5 & f m,m,dt j 
- 

() Van, + u : 
12 12 

e0 

15. S, har säledes erhallit ett betydande hastighetstillskott, 

ej längre jemförligt med & eller & — &,, som vi för öfrigt kunna 

sätta lika med hvarandra. När m\ m — mi, fa vi, om m, varit 

konstant under vagens passagetid (& — &,), hastighetstillskottet 

i fraga lika med 

€1 
BE Or 47 

= od 5 263 20 m, midt , 
RE Ha 

E0 

divideradt med kroppens S, massa. Följaktligen: antaga vi att 

my, är konstant = m, under tidsförloppet från =0 till? =, 

— sa att under denna tid volumen af S, ändrat sig med qvan- 

titeten — 4rmı 9, — och att derefter under en jemförelsevis 

oändligt kort tid, &, m, ändrat sig genom noll, fatt motsatt tec- 

ken mot förut, blifvit noll, åter ändrat tecken och slutligen när 

= J + ee blifvit m, igen, och detta sa att 

fmidt = — 
1 

samt att under hela tiden från = — till t = Zu +9+e1) 
a a 

. 0 o . 2 Oo R . 

m, varit konstant = m,, sa har S, under tiden från = till 
2 a 2 

ar . ER 3 ale a + I fatt detta tillskott i rörelsemängd (jfr inledningen): 
C 

es mm, 
u IE 0 2 A ’ 

KR 

under den derpa följande tiden & detta: 

Non Ra z 
) Elere= — + I + &, —e,. 

[77 
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m’ m. 
2 

— 4770, PR JP, 

12 

när en term försummas proportionel mot e. 

Antaga vi emellertid vidare, att vid tiden t = FÅ — & lika- 
L 

som vid tiden t = a m, haft värdet m,, men mellan dessa tid- 

punkter varierat genom noll två gånger sa att 

Jfmadt =— ms, 

medan m, förblifvit konstant = m, sa ha vi att beräkna ef- 

fekten pa S,:s tyngdpunkt af den ändringen af m, efter följande 

regel. Vätskans hastighetsfunktion närmast S, är 

„eos Ry + (u + =) 3 2 

hvarest U' hänför sig till den våg kring S,, hvartill den be- 

traktade ändringen af m, gifvit anledning, pa samma sätt som 

förut U hänfört sig till vågen från S,. Nu kan det tryck, som 

härrör ensamt från vagen kring S,, ej gifva upphof till någon 

rörelse hos denna kropps tyngdpunkt, saledes qvarstår blott sa- 

som rörelsemängd för tyngdpunkten, vunnen under det sist an- 

tagna tidsförloppet e: 

- 0.0 m, m 
=> ) ) p cos 1’ R,,dsdt = 3 2 [m V, = 270, 7 22 

12 12 

Termer, proportionella mot e, äro försummade, emedan e& är oänd- 

ligt litet i förhållande till 9. 

Oo Oo . . Oo R 

Alltsa: S,:s verkan på S, under tidsintervallet från Fe —ö3 

Tee 
till Ze + I + € kommer nu att vara bestämd af en kraft, 

hvars medelvärde blir 



22 BÄCKLUND, OM VÄGRÖRELSEN I ETT GASARTADT MEDIUM. 

00 
MM, 

AT O ya 
12 

[Denna kraft är att uppfatta som i öfvervägande grad uppstan- 

den af ändringen af mi]. Kraften går längs R,, eller R,,; den 

blir repellerande om Zn 5 m, ha samma tecken, attraherande i 

motsatt fall. Om volumförändringarna hos 8, och S, under änd- 

lig tid repeteras pa det sist antagna viset, sa komma följakt- 

ligen S, och S, att verka pa hvarandra liksom om de befunne 

sig i en osammantryckbar vätska med tätheten o, och hade hvar 

sin volumhastighet konstant, till dess att volumernas öfre (eller 

nedre) gränser VY — drum 9, v, — 4m, > uppnåtts, då plöts- 

list den beträffande volumen faller, för att derefter igen med 
: 0 

hastigheten — 4um, resp. — 4srm) ändra sig. (Se vidare in- 2 

ledningen). Andringarna af m, och m, af den föreskrifna be- 

skaffenheten försiggå under tider, som äro oändligt små, — pro- 

portionella mot o,, — i förhållande till de sinsemellan lika långa 

tider, under hvilka m, , m, äro konstanta. Dessa senare tider 

måste dock äfvenledes vara mycket små, nämligen proportionella 

mot Vo,. Vidare: det får icke hända, att vågen från Sy pas- 

serar öfver S,, just som denna kropp är inbegripen i ändring 

Oj JMG man). Ha m, Ä m, samma tecken, så uppkommer fort- 

farande elektrisk repulsion, ha de motsatta tecken, uppkommer 

elektrisk attraktion. 

16. Att hvarje af de undantagna koincidenserna vid S, 

mellan vågor derifran och från S, skulle alstra en kraft af mot- 

satt riktning mot den anmärkta, annars befintliga, är lätt att 

första af hvad här skall nämnas om effekten af kontinuerliga 

ändringar af m,, my. — Om m, ändrar sig under en tid dt 

kontinuerligt från 0 genom ett maximum (eller minimum) till- 

baka till 0 igen, och under ett lika stort tidsförlopp dt detsamma 

blir förhållandet med m, och dessa ändringar oupphörligen re- 

') Utan, omedelbart efter det att vågen från S, lemnat S,, skall ändringen 

af m, börja. 
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peteras, och det inträffar, att just under det att m, utför sin 

ändring, en våg från S,, som härrör från den antagna ändringen 

af m, , i sin helhet passerar öfver (en punkt på) S,, så blir, så- 

som omedelbart inses af n:o 14 och 15, för S,: 

— p cosr'Rydsdt = uttrycket (7) i n:o 14, d. ä. 

47 FSS 
SE mm,dt , eftersom för gränstiderna af dt man har m, =. 5 

12 

(dt) 

Således, S, verkar pa 5, med en kraft 

1 4rvo, | 
+ | mmydt. 
dt R? 

Rn 
(dt) 

S, utöfvar följaktligen en attraktion pa S,, om m,, m, ha 

ständigt samma tecken. Pa samma sätt verkar S, pa 9, . 

Vi ha här bortsett från den rörelse, som tyngdpunkterna för 

S, och S, kunna ha, så att vi egentligen endast bestämt de kraf- 

ter, som skola appliceras på S, och S, för att deras tyngd- 

punkter skola qvarhållas på samma platser. — Framdeles ma- 

hända torde jag kunna yttra mig om hvad inflytande en rörelse 

hos tyngdpunkterna har på de från kropparne utgående, i det 

föregaende betraktade vågsystemen. 
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AF 
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Onsdagen den 10 Februari. 

INNEHÅLL: 
Öfversigt af sammankomstens förhandlingar ..... SELENE MSE DER ern. et sid. 27. 

HAMBERG, Nederbördens mängd på nakna och skogbeväxta åsar i norra 
BET an ae ee a le SE HEN ERE RSA An » 29. 

Skankenstill@Akademiens, biDIIO tek 0... ar sidd. 28, 36 

Tillkännagafs, att Akademiens inländske ledamot f. d. Pro- 

fessorn vid Karolinska med. kirurgiska institutet och Öfver- 

kirurgen vid Kongl. Serafimerlasarettet CARL GUSTAF SANTESSON, 

samt hennes utländske ledamot och ledamoten af Franska In- 

stitutet LOUIS RENÉ TULASNE med döden afgatt. 

Hr CLEVE meddelade resultaten af några nyare kemiska 

undersökningar, utförda pa universitets-laboratorium i Upsala. 

Hr WITTROCK öfverlemnade en af honom sjelf författad 

uppsats: »Om Binuclearia, ett nytt confervaslägte», och redogjorde 

för dess innehåll (se Bihang till K. Vet.-Akad. Handl.). 

Hr WARMING meddelade dels en uppsats af honom sjelf: 

»Om nogle arktiske Planters Biologi» (se Bihang etc.) och dels 

en uppsats af fröken MARIA LEWIN: »Bidrag till hjertbladets 

anatomi hos monocotyledonerna» (se Bihang etc.). 

Hr RUBENSON hade inlemnat en uppsats af Amanuensen 

H. E. HAMBERG: »Om nederbördens mängd på nakna och skog- 

bevuxna åsar i norra Halland»*, och 

Hr S. LovÉN en uppsats af Prof. CHR. AURIVILLIUS: »In- 

sekter insamlade på Kamerunberget af G. WALDAU och H. 

KNUTSSON, I. Coleoptera, Cetoniide» (se Bihang etc.). 
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Genom anställda val kallades till inländska ledamöter: Do- 

centen vid universitetet i Upsala och Lektorn vid dervarande 

högre läroverk D:r MATTHS FALK, och Civilingeniören D:r CARL 

GUSTAF PATRIK DE LAVAL. 

Till ledamot af styrelsen öfver Stockholms Högskola, 1 ledig- 

heten efter Professorn SANTESSON, utsågs Professorn AXEL KEY. 

Det LETTERSTEDT’ska priset för utmärkt originalarbete be- 

slöt Akademien öfverlemna at sin ledamot Professorn J. G. 

AGARDH för hans äfven under det sistförflutna året med en 

fjerde afdelning fortsatta arbete: »Nya bidrag till Algernas sy- 

stematik», offentliggjordt i Lunds universitets arsskrift, samt 

jemväl såsom en gärd af erkännande at en lefnadslang, följdrik 

vetenskaplig verksamhet. 

Det LETTERSTEDT'ska priset för Öfversättning till svenska 

språket fann Akademien denna gang icke anledning att bort- 

gifva, utan skulle, i öfverensstämmelse med donationsurkundens 

föreskrift, motsvarande räntebelopp läggas till kapitalet. 

De LETTERSTEDT'ska räntemedlen för maktpåliggande veten- 

skapliga undersökningar skulle ställas till Professor A. G. NAT- 

HORSTS förfogande för utförande af undersökningar öfver kalk- 

stuff bildningar 1 Sverige. 

Följande skänker anmäldes 

Till Yetenskaps-Akademiens Bibliothek. 

Från Geologiska föreningen i Stockholm. 

Förhandlingar, Bd. 7. 
Departement of geology of Indiana, Report, 13—14. 
Secgäo dos trabalhos geologicos de Portugal, Communicacoes, T. 1: 1. 

» » » Recueil de monographies, 1. 
ÜREDNER, H. Das Sächsiche Granulitgebirge... Text & Karte. Lpz. 

1884. 12:0 & Fol. 
WAHNSCHAFFE, F. Die Quartärbildungen der Umgegend von Magde- 

burg. Berlin 1886. 8:0. 
Smäskrifter, 39 st. 

Fran Norsk Meteorologisk Institut i Kristiania. 

Jahrbuch, 1884. 
(Forts. a sid. 36.) 



Ofversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1886. N:o 2. 
Stockholm. 

Nederbördens mängd pa nakna och skogbeväxta äsar 

ı norra Halland. 

Af H. E. HAMBERG. 

[Meddeladt den 10 Februari 1886 genom R. RuBEnson.] 

Sommaren 1878 besökte författaren för meteorologiskt ända- 

mal den naturskönt belägna egendomen Björkholm i norra Hal- 

land (57° 20' nordl. lat. 5° 42’ vestl. long. från Stockholm), belägen 

omkring 10 kilometer från Kattegats kust i en af bergäsar, sma- 

sjöar och vattendrag uppfyld trakt. De ı närheten af Björkholms 

gard befintliga asarnes höjd öfver den omgifvande lägre trakten 

uppgar till 50—150 meter. En del af dessa äro beväxta med 

skog, andra mer eller mindre bara. Egaren af Björkholm, 

jägmästaren J. J. C. V. DÖBELN, som under en längre tid bott 

på platsen, hade pa grund af iakttagelser öfver vattenflöden 

slutit till att skogbeväxta åsar fa mera regn än de skoglösa. 

Han erbjöd sig derför pa min hemställan att af intresse för saken 

verkställa noggranna iakttagelser häröfver. Vi utsago för detta 

ändamal 4 ställen för nederbördsmätare utom sjelfva garden, 

der tvenne dessutom uppsattes. Instrumenter erhöllos till lans 

från meteorologiska centralanstalten. 

Som nu dessa iakttagelser redan fortgatt i nära 8 ar (under 

den varmare arstiden) och de måhända snart komma att upphöra, 

atminstone i den form de hittills utförts, har jag trott det 

vara lämpligt att lemna en kort redogörelse för resultaten. 

Först meddelas här några uppgifter öfver lokalernas be- 

 skaffenhet. 
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1. Björkholms gård är belägen nära södra hörnet af Stora 

Horredsjön i en dalsänkning mellan tvenne åsar, en på den 

nordvestra och en på den sydöstra sidan, omkr. 400 meter från 

hvarderas fot. Höjden öfver hafvet är omkr. 36 meter. Skog 

förekommer pa alla sidor omkring stationen utom den vestra. 

2. Räfvabacken. Häromkring ligga Björkholms största 

skogar, en betydlig areal beväxt med stora och grofva träd. 

Stationen ligger omkr. 1700 meter ONO från Björkholms gård 

och 64 meter öfver dess nivå. Afständet från mätaren till 

skogsbrynet är i norr 96, i vester 75, i söder 123 och i öster 

120 meter. Skogen utgöres af tall och gran och är omkr. 22 

meter hög. 

3. Galnasjö-ås. Stationen ligger omkr. 3000 meter ONO 

från Björkholms gård och vid pass 126 meter öfver dess niva. 

Afstandet till stationen Räfvabacken är omkring 1200 meter. 

Stationen är belägen nästan i medelpunkten af en större skogs- 

areal, ehuru på icke obetydligt afstand från närmaste skogsbryn. 

Distansen fran mätaren till detta är nemligen i norr omkring 700, 

i vester 470, i söder 700 och i öster 900 meter. Skogen ut- 

göres af furu och gran af omkr. 22 meters höjd; på östra sidan 

är den dock betydligt lägre. 

4. Månger-åsen. Stationen ligger nära kanten af ett större 

skogsomrade omkr. 1600 meter SO från Björkholms gard och 

107 meter öfver dess nivå samt 2000 meter SV från stationen 

Räfvabacken. Trakten omkring Manger-asen utgöres egentligen 

af mindre skogsparker, beväxta med större sagträd, men marken 

utomkring dessa parker är bevuxen dels med ungskog dels med 

buskar, eller ock består den af ljungbeklädda berg. Afstandet 

till skogsbrynet i norr, vester och söder är 200 meter. Skogen, 

som är omkr. 22 meter hög, utgöres på förstnämnda båda sidor 

af tall och gran, pa södra sidan af tall och bok. TI öster träffas 

uppväxande ungskog. 

53. Skarabergs-klint. Stationen ligger på krönet af en 

skoglös as 3500 meter SV från Björkholms gård och 86 meter 

öfver dess niva. I norr är afstandet till närmaste skog 2500 
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meter, i vester finnes ingen skog, i söder pa 2000 meters af- 

stand ligger en mindre sådan, bestaende af gran och tall af 6—9 

meters höjd, och i öster en sadan af 12—15 meters höjd pa 

1200 meters afstand. 

Mätarne äro pa alla platserna fritt utstälda, enligt regeln: 

minst dubbelt sa langt fran omgifvande träd och byggnader som 

dessa äro höga. Höjden öfver marken, räknad till nederbörds- 

mätarens Öfre kant, är omkr. 1,6 meter. Instrumenterna äro 

medelst stängsel skyddade för kreatur. Modellen är den på de 

svenska meteorologiska stationerna vanliga!). : 

Som dagliga mätningar hade blifvit allt för besvärliga, in- 

skränktes uppmätningen till en gang i manaden under den del 

af aret då nederbörden utgöres af regn och derför med större 

säkerhet kan insamlas, nemligen April—November. För att 

kunna beräkna den oundvikliga förlust, som måste uppstå till följd 

deraf att mätningarne så sällan verkstäldes, uppsattes på gar- 

den, såsom redan nämnts, tvenne mätare bredvid hvarandra, af 

hvilka den ena tömdes och aflästes dagligen. Öfverskottet i 

manadssumman af dessa dagliga mätningar utöfver det som den 

andra mätaren innehållit, ansågs utgöra den månatliga förlusten 

i afdunstning äfven hos mätarne pa åsarne. 

I medeltal af alla ”—8 aren var denna afdunstningsförlust 

följande: 

April 1,8 millim. Augusti 1,7 millim. 

Maj 40 » September 1,4 » 

Juni 3.2 » Oktober 0,1 » 

Juli 2,4 » November —0,5 » 

Störst är saledes förlusten under Maj, 4 millim., eller man 

3 procent af nederbörden; ett år uppgick den till och med till 

7,8 millim. Under höstmånaderna är den i allmänhet ytterst 

ringa och under November förefinnes till och med ett litet öfver 

skott i den mätare, som tömmes blott en gang i månaden. 

Möjligen kan detta skenbara öfverskott tillskrifvas någon liten 

') Beskrifven i »Handledning vid meteorologiska observationers anställande 

af E. EDLUND. Andra upplagan af H. E. HAMBERG. Stockholm 1882». 
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oundviklig förlust vid de dagliga mätningarne, synnerligast da 

nederbörden är i fruset tillstand. 

I följande tabell angifves nederbördens mängd för manad i 

millimeter, korrigerad för afdunstning, för hvarje station. Talen 

äro medeltal af tidrymden September 1878—November 1885. 

Nederbördens mängd i millimeter. Medeltal af tidrymden 

September 1878&—November 1885. 

| 
Gården. | ANTA (Calnasjöcka Mnser- | Skossberge 

Apr ee earn 28,0 28,1 19,7 17,3 13,8 

Maja 62,5 64,3 53,8 48,7 42,8 

Jungaateae ne 288 58,6 Ol | 504 | 47,9 39,9 

Tu. RR 91,2 88,0 80,0 | 745 65,8 
Augusti............. 83,9 94,0 81,8 72,6 62,0 

September .......-- 81,4 86,7 73,7 | 70,4 64,0 

| Oktober............ 88,5 89,8 74,1 68,2 58,3 
November.......... 82,0 81,2 60,5 | 554 47,9 

| Summa | 576,1 593,2 | 494,6 455,5 | 394,5 

Det framgår af nyssnämnda siffror, att nederbördsmängden 

under dessa månader är störst på den skogbeklädda 

Räfvabacken, minst på den nakna Skarabergs-klint, 

i medeltal omkr. 50 procent större på den förra än på 

den senare stationen. Pa den delvis nakna Mänger- 

asen och Galnasjö-ås är den mindre än på den skog- 

beväxta, men större än pa den helt och hållet skog- 

lösa åsen. På garden sjelf faller något mindre än på 

den skogbeklädda asen, men betydligt mer än på de 

öfriga asarne. 

Hvarje plats intager, hvad nederbördsmängden beträffar, 

under nästan alla de särskilda månaderna en och samma ord- 

ning gent emot de öfriga. Klarast framstår olikheterna emellan 

stationerna, då man jemför mängderna uttryckta i procent i 

följande tabell. 
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Nederbördens mängd i procent af den på gården uppmätta 

mängden. 

| Räf Mäng Skarab | ’ Gärden. N Galnasjö-äs.| | RT 

Ancılaee...\.. 100 100 70 64 49 

Den OR a el a 100 103 86 78 68 

JUVE SLE Ia er 100 104 86 si 68 

JTI a 100 96 88 82 72 

Augusti ...........- 100 113 97 87 74 

September.........- 100 106 —| 91 86 80 

Oktober... ......- 100 0222 85 77 66 

November ......... 100 20 74 67 58 

Medeltal | 100 103 85 (Sed 

Af dessa procenttal framgår det lika oväntade som lärorika 

resultatet, att pa äsarne, isynnerhet de mer eller mindre skog- 

lösa, den procentiska mängden i förhållande till den 

i dalen tilltager under våren och sommaren ända till 

Augusti eller September, da den är störst, och derefter 

aftager under hösten. Afbrottet (96) i Juli på Räfva- 

backen är sannolikt blott tillfälligt och kompenseras af den väl 

starka stigningen (113) i Augusti. Den minskning i neder- 

bördens mängd på äsarne, som vallas af skogens från- 

varo, drabbar jemförelsevis mest varen och den senare 

delen af hösten. Talen utvisa nemligen att den skogbeklädda 

åsen erhåller under den senare delen af sommaren 10—30, om 

hösten 20—40, om våren och försommaren 30-—60 procent mera 

nederbörd än de mer eller mindre nakna. Sannolikt skulle fort- 

satta mätningar under vintern gifvit vid handen en ännu 

större minskning under denna årstid på den skoglösa och de 

mindre skogbeväxta äsarne. Observatören Herr v. DÖBELN 

har äfven meddelat att om vintern den djupaste snön plägar 

ligga i skogen pa Räfvabacken, 
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Följande erfarenhetsrön synes sta icke illa tillsammans med 

de här ofvan anförda resultaten och torde i alla händelser för- 

tjena att omnämnas. Herr V. DÖBELN berättar nemligen, att 

från en af åsarne, Manger-asen, utgår en bäck, med hvars vatten 

han under regntiden sedan nagra och 20 ar plägat drifva 

diverse smä-verk för husbehof, nemligen sag, tröskverk och 

qvarn. Någon källa, hvarifrån bäcken leder sitt ursprung, kan 

icke förmärkas, helst densamma sommartiden plägar vara ut- 

torkad. En märkbar förändring visade sig från och med våren 

och hösten 1869. Under den torra sommaren 1868 afbrändes 

på Mänger-asen och kringliggande höjder, hvilka hafva sluttning 

at bäcken, omkring 70 tunland vacker och stor skog. En tid 

af 3—5 ar förgingo, innan några gran- och tallplantor upp- 

kommo på den afbrända marken, och under dessa ar visade sig 

vattenflödet i bäcken ganska ringa, men detta ökade sig i samma 

mån skogsplantorna började tillväxa. Hela den afbrända mar- 

ken är för närvarande bevuxen med tät ungskog af en höjd 

från 12 till 18 fot. 

De iakttagelser, för hvilka jag här 1 korthet redogjort, äro 

visserligen, sa vidt jag känner, allenastående och hafva utförts i 

liten skala, men resultaten synas dock vara ganska bestämda och 

otvetydiga. Likväl torde det ännu vara för tidigt att ingå på 

nagra förklaringar af desamma och ännu mer att deraf draga 

några allmänna konklusioner. Skulle emellertid de vunna resul- 

taten bekräftas af liknande iakttagelser från andra hall, sa kunde 

man hemta den praktiska lärdomen deraf, att vi böra, der 

förhållandena det tillåta, förse berg och åsar i värt 

land, som äro skoglösa, med en rik skogsbeklädnad. 

Nyttan häraf vore 1) en förökad nederbörd på desamma samt 

2) en under arets lopp jemnare fördelad och kanske rikare 
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vattentillgång i flera af våra vattendrag. Mången kal och 

värdelös bergås skulle då blifva en naturlig vattenbehållare, som 

i underhåll kostade så godt som intet, men som skulle, om ock 

sent, lemna sin egare materiel afkastning och dertill vara af 

stor nytta för vårt land och dess inbyggare. 
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Tillkännagafs, att Akademiens ledamot tf. d. Statsrådet 

CARL JOHAN MALMSTEN med döden afgatt. 

Från Professor CLEMENS WINKLER i Freiberg (Sachsen) 

hade inkommit en skrifvelse med anmälan om ett af honom 

upptäckt nytt kemiskt grundämne, hvilket han benämnt Ger- 

manıum. 

Hr EKMAN redogjorde för innehållet af en af Docenten vid 

Lunds universitet J. M. LOVÉN afgifven berättelse om den ut- 

ländska resa han i egenskap af Letterstedtsk stipendiat utfört 

och hvarunder han besökt de förnämsta kemiska laboratorierna 

i Tyskiand, Schweiz och Frankrike, för att taga kännedom om 

der använda arbets- och undervisningsmetoder. 

Hr WITTROCK dels gaf en öfversigt af sin vid en förega- 

ende sammankomst inlemnade uppsats: »Om Binuclearia, ett 

nytt algslägte»; dels förevisade 2:dra delen af sitt exsiccatverk: 

»Erythrex exsiecat@»; dels refererade de berättelser, hvilka 

Filos. Kandidaten C. J. JOHANSON och Lektorn A. L. GRÖN- 

VALL afgifvit öfver af dem med Akademiens understöd utförda 
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resor, den förre i Jemtland för mykologiska studier, och den 

senare i Skåne för bryologiskt ändamal; dels meddelade en upp- 

sats af studeranden G. LAGERHEIM: »Om svärmceellbildningen 

och hvilcellbildningen hos några arter af slägtet Conferva» (se 

Bihang till K. Vet.-Akad. Handl.); dels slutligen förevisade 

andra häftet af Lektor C. J. LINDEBERGS exsiccatverk: »Her- 

barium Ruborum Sueci»», hvilket såsom gafva blifvit till Riks- 

museum öfverlemnadt. 

Hr LINDSTRÖM redogjorde för en af geologen Dr J. C. Mo- 

BERG afgifven berättelse om en med statsbidrag utförd geologisk 

forskningsresa i Irland, norra Frankrike, Nederländerna och 

Westfalen (se Bihang till K, Vet.-Akad. Handl.). 

Hr GYLpDEN dels meddelade en af honom sjelf författad 

uppsats: »Om ett bevis för planetsystemets stabilitet», dels 

öfverlemnade, på uppdrag af Hr MITTAG-LEFFLER, följande 

uppsatser: 1:0) »Sur une formule dans la theorie des fonctions», 

af Professorn vid universitetet i Bologna S. PINCHERLE*; 2:0). 

»Anteckningsar om matematikern PETRUS DE DACIA och hans. 

skrifter, 3», af Amanuensen G. ENESTRÖM*. 

Hr TORELL förevisade och förklarade en geologisk öfver- 

sigtskarta öfver Sverige, Norge, Finland och Danmark, hvilken 

kommer att ingå såsom del af en under arbete varande geolo- 

gisk öfversigtskarta öfver Europa. 

Sekreteraren meddelade på uppdrag af Frih. NORDENSKIÖLD: 

en uppsats af Dr W. RAMSAY: »Om. turmalinens hänförande 

till den rhomboödriska tetartroödriska formgruppen af det hexa- 

gonala systemet» (se Bihang till K. Vet. Akad. Handl.). 

Den FERNER’ska belöningen för aret beslöt Akademien till- 

dela Amanuensen vid sitt observatorium Dr K. BoHLIN för en 

af honom i Bihanget till Akad, Handl. offentliggjord afhandling: 

»Ueber die Bahnelemente des dritten Saturnsatelliten Tethys». 

Den LınpBoM’ska belöningen skulle i lika delar öfverlemnas 

till studeranden A. HAMBERG för en hans af Akademien publi- 
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cerade afhandling: »Hydrografiskt-kemiska iakttagelser under 

svenska expeditionen till Grönland ar 1883», och till folkskole- 

läraren G. FLINK för en jemväl af Akademien offentliggjord och 

af honom författad afhandling: »Undersökning af en serie Diop- 

sid-varieteter fran Nordmarken». 

Den FLORMAN’ska belöningen tillerkändes Docenten A. WI- 

REN för hans i Akademiens Handlingar införda afhandling: »Om 

eirkulations- och digestions-organen hos Annelider af familjerna 

Amphoretid&, Terebellide och Amphictonid»». 

För utförande af forskningsresor inom landet beslöt Akade- 

mien utdela följande understöd: 

at Docenten C. AURIVILLIUS 150 kr., för att i Bohuslän 

anställa undersökningar af cirripedernas anatomi och utveckling; 

at Doktor K. FRISTEDT 150 kr., för forskningars utförande 

vid Kristinebergs station öfver spongiornas utveckling och 

växtsätt; 

at Docenten A. V. LUNDSTRÖM 200 kr., för att i mel- 

lersta Sverige studera fanerogama vattenväxters biologi; 

at Filos. Kandidaten H. MUNTHE 150 kr., för undersökning 

af qvartärbildningar pa Gotland; 

at studeranden E. MÖRTSELL 300 kr., för undersökning af 

silurbildningar inom Vesterbotten; 

ät Lektorn L. M. NEUMAN 150 kr., för att pa Öland och 

Gotland studera växtslägtet Viola och deraf insamla material 

till ett exsiccatverk ; 

at Docenten A. WIREN 150 kr., för fortsättande vid Kri- 

stinebergs station af undersökningar öfver hafsannelidernas ana- 

tomi och histologi; 

och åt studeranden R. ToLr 100 kr., för bryologiska studier 

inom östra Småland. 

Det statsanslag, som är stäldt till Akademiens förfogande 

för instrumentmakeriernas uppmuntran, skulle i lika delar öfver- 

lemnas till matematiske och fysiske instrumentmakarne P. M. 

SÖRENSEN och G. SÖRENSEN. 
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Ötversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1886. N:o 3. - 

Stockholm. 

Om ett bevis för planetsystemets stabilitet. 

Af HuGo GYLDEN. 

[Meddeladt den 10 Mars 1886.] 

Bevisen för planetsystemets stabilitet ega ej mer 1 allmänt 

hänseende samma intresse som vid den tidpunkt, da LAPLACE 

och LAGRANGE grundlade den theoretiska astronomien. Genom 

deras undersökningar har man vunnit den visshet, att inom 

mycket länga tider några afsevärda ändringar i planeternas 

medelafständ fran solen på grund af deras ömsesidiga attrak- 

tioner ej äro att befara, samt att deras banors excentriciteter 

och lutningar mot hvarandra endast inom vissa gränser kunna 

förändras. De ändringar, som planetbanornas elementer kunna 

vara underkastade om längre tider afses än de, under hvilka de 

Laplaceska utvecklingarne gälla, äro i alla händelser af samma 

storleksordning med dem, som härröra af andra orsaker än pla- 

neternas ömsesidiga attraktioner, t. ex. af planetmassornas egen 

ökning i följd af nedfallande kosmiskt stoft eller af det mot- 

stand, som utöfvas af materien i verldsrymden. Detta oaktadt 

äro vetenskapens fordringar icke tillfredsstäl&da med mindre än 

med en fullständig och i afseende pa tiden oinskränkt utredning 

af planeternas rörelser, om än denna för öfrigt endast i rent 

theoretiskt hänseende ma vara af intresse. 

Vid undersökningen af planeternas absoluta rörelselagar har 

man att lägga märke till tvenne punkter: först och främst, att 

den analytiska formen för koordinaterna såsom funktioner af 

tiden eller, af någon annan, af denna beroende variabel, ej ma 
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innehålla någon term, der den obegränsadt växande variabeln 

ingår såsom faktor; för det andra enär problemet endast medelst 

successiva approximationer kunna lösas, att följden af dessa är 

konvergent. 

Att undvika termer med obegränsadt växande faktorer är 

numera en temligen enkel sak, så att några egentliga svarig- 

heter i denna punkt ej äro att befara; deremot innebär den 

andra punkten en fråga, hvars besvarande synes vara förenad 

med de största svårigheter, enär man till och med trott sig 

kunna bevisa, att de fortsatta approximationernas konvergens, 

om denna än verkligen egde rum, dock med nu kända analytiska 

hjelpmedel ej kunde bringas till evidens. Vid hvarje följande 

approximation måste nämligen integrationer utföras af följande form 

yf Sin (ov — A)dv 

der y o och A äro konstanter, af hvilka de tvenne första inne- 

hålla den störande massan såsom faktor, men äfven kunna 

vara af högre storleks ordning. Genom att utföra den beteck- 

nade integrationen finner man resultatet: 

Kos ENA Cos (ov — A) 
6 

Vid de fortsatta approximationerna antar koefficienten y visser- 

ligen allt mindre och mindre värden, men det kan derjemte in- 

träffa att faktorn o blir sa liten att förhållandet a ej mer kan 

anses sasom en liten qvantitet, utan tvärtom uppnar ett sadant 

belopp, att vidare approximationer tydligen ej skulle leda till 

nagra reella resultater. Till dylika svarigheter maste man all- 

tid komma, om man inskränker sig till att vid de successiva 

approximationerna använda det minsta antal differentialegva- 

tioner, som för problemets lösning öfverhufvud är nödvändigt. 

Men sönderdelar man dessa på ett lämpligt sätt, så kan man 

anordna de successiva approximationerna salunda att integra- 

tionsdivisorerna ej kunna nedgå i litenhet under en viss gräns. 

Det har nyligen lyckats mig bevisa, att denna gräns är en 
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qvantititet af den störande massans storleksordning, multiplicerad 

med andra potensen af exentriciteterna; och att anföra denna 

sats utgör anledningen till detta meddelande. I och med viss- 

heten om att ingen integrationsdivisor kan blifva hur liten som 

helst, är äfven beviset för planetsystemets stabilitet befriadt 

från den väsentligaste svårigheten: ty nu följer det omedelbart, 

att de successiva approximationerna maste konvergera, endast 

vissa vilkor i afseende på problemets numeriska konstanter äro 

uppfylda, och dessa betingelser kunna i form af algebraiska 

relationer uppställas redan vid den första approximationen. Man 

kan derföre säga, att om den första approximationen leder till 

uttryck, som motsvara systemets stabilitet, så kunna de följande 

approximationerna häri icke medföra någon ändring. Det kan 

likväl inträffa, då antalet kroppar inom systemet är större än 

tre, att de ifrågavarande relationerna ej låta uppställa sig vid 

den första approximationen utan först vid en följande, en om- 

ständighet, som dock ej medför nagon väsentlig ändring af den 

här uttalade satsen. 

Att här meddela en fullständig utredning af hela frågan, 

förbjuder utrymmet; jag skall derföre inskränka mig till att 

genom ett enkelt exempel antyda, huruledes försvinnande små 

integrationsdivisorer kunna uppträda i följd af approximatio- 

nernas olämpliga anordning, men kunna undvikas genom en 

lämplig sådan. 

Låt differentialeqvationen: 

n + 07 = y Sin (ov — A) 

föreligga till integration. Dess allmänna integral finner man 

lätt och bortlemnas de med arbiträra konstanter multiplicerade 

termerna, är 

x= 57, Sin (ov — A) 
a? -— 0 

Vi ga nu att uppsöka y medelst successiva approximationer, och 

antaga dervid, att &«? är en qvantitet af första ordningen i af- 

seende på den störande massan och den andra i afseende på 
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excentriciteterna, ett antagande, som befinnes realiseradt i stö- 

ringstheorien. Koefficienten y är dervid alltid en qvantitet af 

den störande massans storleksordning och faktorn o 1 vanliga 

fall ej alltför liten, i dessa fall åtminstone märkligt större än a. 

Under sådana förhållanden befinnes äfven y vara en qvantitet 

af första ordningen i afseende på den störande massan, så att 

termen oy måste anses sasom en storhet af andra ordningen. 

Ordnar man nu de succesiva approximationerna efter potenserna 

af den störande massan, så bestämmes X i den första ur lik- 

heten 

= » In (9 — Als 
dv 

hvaraf omedelbart erhålles: 

ERS 6 fär a Sin (ov — 4) 
X 

I den andra tillnärmelsen har man att integrera likheten 

dy AT 4 02. 
ZI MH Sin (ov = A) 9 0? Sin (ov = A) 

och erhåller 

la Ng; ir N + Sin (ov — A) 

Genom att fortsätta dessa operationer erhalles, sasom man 

lätt finner, alldeles samma resultat, som vinnes genom att ut- 

5 7 efter de stigande potenserna af för- veckla koefficienten 
«202 

o ja 2 yo ee o .. . .. 

hällandet ( . Sa ofta detta förhållande är mindre än enheten 

konvergerar denna utveckling, och man kan i dessa fall vinna 

ett riktigt resultat på denna väg; men i de fall da o har små 

värden, äfven i jemförelse med «, blir den ifrågavarande ut- 

vecklingen divergent. 

I de fall då o har så små värden som nu ifrågasättas, är 

koefficienten y af minst andra ordningen i afseende på exentri- 

citeterna. Koefficienten — eller 4 blir derföre en qvan- 
u 2 a” 
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titet af minst första ordningen i afseende pa den störande 

massan. 

Vi se af ofvan anförda exempel, hvilket är hämtadt fran 

de verkliga störingsuttrycken, huruledes ett mycket litet eller 

rent af försvinnande värde af o dock icke betingar något öfver- 

drifvet stort värde hos koefficienten 1 uttrycket för y, och detta 

beror derpa att den verkliga integrationsdivisorn icke är 0? utan 

a? — 0°, saledes, då 0? bortlemnas bredvid «?, en qvantitet af 

första ordningen i afseende pa den störande massan och af 

andra ordningen i afseende pa exentriciteterna. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1886. N:o 3. 
Stockholm. 

Sur une formule dans la théorie des fonctions. 

Par S. PINCHERLE. 

[Note présentée le 10 Mars 1886 par G. MitTAG-LEFFLER.| 

Soit /(z, y) une fonction entiere et rationnelle des deux va- 

riables x, y et de degre m en y; soit g(y) une fonction ana- 

lytique reguliere dans un cercle de centre 0 et de rayon plus 

grand que 0, o etant un nombre positif. Je considere l’ex- 

pression 

(1) I(y) on 

zei | Fr, y) 
(0) \ 

ou lintegration se fait le long de la circonference du cercle de 

centre 0 et de rayon o, que j’appellerai, pour abreger, cercle o. 

Le lieu des points du plan x pour lesquels une ou plusieurs 

racines de l’equation: 

(2) feoy) =0 
ont o pour module sera une courbe C, correspondante au cercle 

o dans la transformation (2). Si Pon pose 

2=u+iv, y=re®, f(u+iv,rei6) = P(u,v,r,6) + iQ(u, v, r, 6) 

et si l’on elimine # entre les equations 

A, 00) 03 Ne) 

il vient l’equation (ou l’on a ecarte les facteurs etrangers) 

(3) C(u,v,r) = 0 

qui donne la courbe C, si l’on y fait r =70. Regardons main- 
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tenant les quantites reelles 7 comme des ordonnees £&levees per- 

pendiculairement au plan z; l’equation (3) representera une sur- 

face S dont nous ne considerons que la partie superieure au 

plan x, correspondante aux valeurs positives der. Pour chaque 

valeur de x on trouve m raciwes y, qui peuvent avoir des mo- 

dules differents, ou egaux en tout ou en partie; done la surface 

S se compose de »n nappes, distinctes, ou coincidant en tout ou 

en partie, ou se coupant selon certaines lignes. La courbe (, 

s’obtient en projetant sur le plan « la section de S par le plan 

"= 0; or, l’examen de la surface met en Evidence que la courbe 

C @ 
pelle Aj, Ay>-.., Am, caracterisees de sorte que pour chaque 

forme la limite de m + 1 aires (connexes ou non) que j'ap- 

point de A; on art i racines de module moindre que o. Bien 

entendu, quelques-unes de ces aires peuvent manquer, ou se re- 

duire A leur contour. Ajoutons qu’en general l’aire A, est con- 

tigüe a A;4ı; ou si A, est contigüe a A;,, le long d'un are y 

de (,., c'est que les aines Aryı,..., Arrn Sa se reduisent, au 

moins en partie, a l’arc y. 

Cela pose, l’expression (1) a une valeur determinee pour 

chaque point & qui n'est pas sur la courbe C,: en outre on 

sait!) par les travaux de M. HERMITE que cette expression peut 

representer des branches de fonctions analytiques monogenes dif- 

ferentes dans les diverses regions du plan « separees par la 

courbe C,. Les diverses branches de cette courbe donnent les 

coupures de l’expression analytique (1). Or, si l’on indique par 

I(g) la valeur de l’expression (1) pour les points x de l’aire 

A;, on aura: 

1:0) que dans l’aire A, l’integrale est nulle, c'est a dire 

Kg) = 03 

2:0) que dans l’aire A,, il y a pour chaque point © une 

racine 9 a linterieur du cercle 0; par consequent, on a par le 

theoreme de CAUCHY, et en Bu aut "Är D — (ES): 

1) Lettre de M. Hrrmırz A M. MITTAG-LEFFLER, »Acta Societatis Scientiarum 

Fennicae», t. XII. 
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p6) 
4 I ( =S a ( ) (9) f(T 6) > 

3:0) que pour chaque point de l’aire A; on a ? racines in- 

terieures au cercle o; par consequent on a pour le cas des ra- 

cines simples 

aD | plan) (5) I,(p) oa 

et il serait facile d’etablir la formule analogue pour le cas des 

racines multiples, c'est a dire si « est un point critique. 

Je me propose de revenir sur ces formules et sur les gene- 

ralisations dont elles sont susceptibles; pour le moment je me 

borne a ajouter quelques remarques. 

1:0. Les formules trouvees peuvent se regarder comme une 
' IR 

generalisation du theoreme de CAUCHY: 

1 Iyply)dy plx) dans le cercle o 

2i)y—a 0 hors de ce cercle; 
(0) 

on retombe sur ce théoreme quand f(«,y) se reduit a y— a. 

2:0. On peut deduire de ce qui precede le théoreme de M. 

HERMITE relatif au cas que je traite: en effet, on tire de (5) 

Zag) — L(9) = = 

qui n'est autre que la formule de M. HERMITE (loc. cit., p. 15), 

comme il est facile de s’en convainere. D’ailleurs M. GOURSAT!) 

a deja demontré la liaison du théoreme de M. HERMITE avec 

celui de CAUCHY. 

3:0. On peut appliquer notre theoreme au calcul effectif 

d’integrales definies. Par exemple, si l’on prend 

fa. y) =1— 2ay + 92 
la courbe C, est l’ellipse 

!) Acta Mathematica, T. I 
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ur v? 

2 1; 
en] 

pour e< 1, le champ A, est l’interieur de l’ellipse et le champ 

A, en est l’exterieur, et l’on trouve en appliquant la formule (4) 

et en faisant p(y) = 1: 

6% 1 
(© ac) la Zay+y? Vr 

(0) 

ou le radical est pris avec un tel signe que x + VYa?—1 soitla 

racine dont le module est moindre que l’unite. De méme, pour 

o > 1 le champ A, est l’interieur de V'ellipse et le champ A, en 

est l'exterieur. Si l’on fait o= 1, le champ A, ou A, se re- 

duit au segment — I... + I, et I'on a pour tout point « hors 

1 
ee 2 FÖR Boyz 

Pour = reel et > 1 en valeur absolue, on retombe sur la 

de ce segment 

formule bien connue 

da 27C 

cs —& Yarıl 
0 

4:0. Le champ A, ne renferme pas de points critiques; par 

consequent dans tout champ D simplement connexe (d’une piece 

et sans trou) faisant partie de A,, la formule (4) se rapporte 

a une seule et m&me racine #, c'est A dire A une seule et méme 

branche de la fonction algebrique y definie par l’equation (2). 

Maintenant, si I'on pose dans (4) 

fly) = Fl2>y)-Y 
il vient, dans le champ D, et pour cette racine, l’expression 

7 sy 1 food (1) A.) EB ; 
Zze) I(®,Y) 

(0) 

qui me semble offrir de l’analogie avec celle donnee par M. 
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FUCHS dans son remarquable Memoire: »Darstellung der Func- 

tionen etc.», Journal de CRELLE T. 75. 

5:0. Enfin, si l’on considere une fonetion 
[0,2] 

Ta.) = ) yrpu(e) 
n=0 

singuliere pour les couples de valeurs «, y qui satisfont a f(x, y) 
00 

= 0, les courbes de convergence des series CnPn(x), CONSI- 

n=0 

derees par M. POINCARE (American Journal, t. VII, n:o 3) et 

par moi (Annali di Matematica, S. II, t. XII) ne sont autre 
r LÄ . . ' 

chose, dans le cas general, que le contour des champs indiqués 

par A,- 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1886. N:o 3. 

Stockholm. 

Anteckningar om matematikern PETRUS DE DACIA 

och hans skrifter. 

Af GUSTAF ENESTRÖM. 

[Meddeladt den 10 Mars 1886 genom G. MITTAG-LEFFLER.] 

38 

I min första uppsats om PETRUS DE DACIA har jag an- 

sifvit, att han utkämpade en literär fejd med ALDOBRANDINUS 

PAPPARONUS från Viennel); denna notis hade jag hämtat från 

SUHM, utan att närmare undersöka dess tillförlitlighet, enär jag 

icke hade någon anledning att draga densamma i tvifvelsmal. 

Emellertid har det vid en närmare granskning visat sig, att 

SUHM misstagit sig såtillvida, som uppgiften icke hänför sig 

till denna PETRUS DE DACIA utan till hans svenske namne?). 

Äfven i ett annat afseende är SUHMS uppgift oriktig; i stället 

för Vienne bör nämligen sta Siena?). 

I samma uppsats har jag?) i förteckningen öfver hand- 

skrifter af PETRUS DE DacIA äfven upptagit en afhandling 

om de astrologiska tecknen, hvilken finnes i kongl. biblioteket i 

Bruxelles (sign. n:o 4622), samt tillagt, att denna afhandling 

!) Öfvers. af Vetensk.-Akad. Förh. 1885, n:o 3, sid. 20. 

2) På denna omständighet har docenten H. Schück först fäst min uppmärk- 

samhet. Jfr äfven E. Renans artikel: Une idylle monacale au XIII:e 

siecle (i Revue des deux mondes, T. 39, 18°0) sid. 280. 

3) Jfr Fasrıcıus: Bibliotheca latina medie et infime etatis. Patavii 1754. 

T. I, sid. 5». 

4) Öfvers. af Vetensk.-Akad. Förh. 1885, n:o 3, Sid. 205 

vo Öfvers. af K. Vet-Akıd. Förh. Årg. 43. N:o 3. 
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förmodligen är skrifven pa latin. Jag är nu i tillfälle att kom- 

plettera min uppgift rörande denna punkt!). 

Handskriften n:o 4622 i kongl. biblioteket i Bruxelles be- 

star af 20 blad i litet format, af hvilka dock blad 8, 19 och 20 

äro oskrifna. Blad 1, hvilket är dubbelt sa stort som de öfriga, 

innehaller: 

Tabula magistri Petri de Dacia ad sciendum signum et gradum lune, 

d. v. s. den tabell, af hvilken jag i min första uppsats om- 

nämt atskilliga andra handskrifter. Det öfriga af hand- 

skriften är affattadt på franska och innehaller en redo- 

sörelse för de sex första djurtecknens astrologiska egen- 

skaper. Dock finnes efter blad 7 en lucka, hvarest är in- 

skjuten en uppsats om manen, hvilken börjar: 

Quiconcques vaura scavoir en quel signe la lune de- 

meure et en quel degre du signe elle est cascun jour et 

chascune heure. 

Man finner saledes, att den pa franska affattade delen af 

denna handskrift i afseende pa innehallet väsentligen skiljer sig 

fran den franska IR dl af PETRUS’ DE DACIA Computus, 

om hvilken jag i min första uppsats har talat?). 

Till de förut uppräknade handskrifterna kan jag nu ytter- 

ligare tillägga följande: 

Canon super kalendarium magistri Petri de Datia de primationibus 

lun:e. 

Handskrift i qvart från 16:de arh. i Monte Casinos 

bibliotek. Handskriften finnes sid. 13—26 i cod. 193, 

hvilken innehaller ett Dreviarium Franeiscanum, och är af- 

tryckt i Bibliotheca Casinensis, seu codieum manuscriptorum 

qui in tabulario Casinensi asservantur series, per paginas 

singillatim enucleata, notis, characterwm speciminibus ad un- 

yuem exemplatis aucta, cura et studio monachorum ordinis 

') Härför står jag i tacksamhetsskuld till bibliotekarien vid observatoriet i 

Bruxelles, A. LANCASTER, hvilken benäget lemnat mig en utförlig beskrif- 

ning öfver I fråga varande handskrift. 

2) Öfvers. af Vetensk.-Akad. Förh. 1885, n:o 5, sid. 20. 
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S. Benedicti abbatie Montis Casini. T. IV. Monte Casino 

M.DCCC.LXXX. Fol., sid. 232—247. 

Denna handskrift synes vara af samma innehåll som den i 

min första uppsats anförda handskriften i stadsbiblioteket i 

Bern!). Dock framgår det ej tydligt af titeln, huruvida PETRUS 

DE DACIA sjelf är skriftens författare, eller om den härrör från 

nagra senare kommentator. 

I min andra uppsats om PETRUS DE DACIA har jag pa- 

pekat, att frågan om författareskapet till den under BRADWAR- 

DINS namn utgifna Geometria specnlativa, skulle kunna definitivt 

afgöras, om man lyckades anträffa några mycket tidiga hand- 

skrifter af detta arbete?). Så har visserligen ännu icke skett, 

men deremot har för kort tid sedan ett dokument kommit i 

dagen, hvilket i någon man ökar sannolikheten för att PETRUS 

DE DACIA verkligen är arbetets rätte författare. I början af 

November 1885 lyckades nämligen furst B. BONCOMPAGNI ge- 

nom köp förvärfva ett samlingsband i folio, bestående af 98 

blad, i hvilket bladen 31--64 enligt slutskriften innehålla: 

Tractatus geometrie editus a Petro de Dacia; 

med tillägg: scriptus per fratrem Marcholinum de cor:uo 

prouincie sancti antonij peruss. 1365°). 

En närmare granskning af denna handskrift visar, att inne- 

hållet öfverensstämmer med Geometria speculativa, och vi hafva 

saledes redan från medlet af 1300-talet en afskrift deraf, hvari 

PETRUS DE DacıA uttryckligen uppgifves sasom författare. 

Detta sakförhallande är naturligtvis ej tillräckligt för att af- 

göra frågan till PETRUS’ DE DACIA förman, men nog förefaller 

det mindre sannolikt att, om BRADWARDIN verkligen författat 

Geometria speculativa, detta arbete redan 21 år efter affattandet 

(enligt den vanliga uppgiften?) skulle det nämligen härröra fran 

1344) kunde tillskrifvas en äldre och vida mindre känd veten- 

1) Nyss anf. st., sid. 22. 

2?) Öfvers. af Vetensk.-Akad. Förh. 1885, n:o 8, sid. 69. 

3) Bibliotheca Mathematica 1885, sp. 196. 

*) Se Horrer: Histoire des mathematiques. Paris 1874, 8:0, sid. 336. 
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skapsman. TI hvarje fall star det dock fast, att vi nu, till stöd 

för antagandet att arbetet är af PETRUS DE DACIA, hafva två 

handskrifter. från åren 1365 och 1414, och af hvilka den senare 

tydligen icke är en omedelbar afskrift af den förra. Och då 

uppmärksamheten en gang blifvit fäst på denna fråga, torde det 

ej vara omöjligt, att ytterligare handskrifter kunna uppdagas, 

genom hvilka man tilläfventyrs blir i stånd att definitivt be- 

svara densamma. 
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Skänker till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek. 

(Forts. från sid. 44), 

Från Ungarische Akademie der Wissenschaften i Budapest. 

Almanach, 1885. 

Archäologischer Anzeiger, 1: 1—2; 2: 1--3; 3: 1-2; 4; 5: 1—2. 
Statistisches Jahrbuch, 2. 
Naturwissenschaftliche Abhandlungen, 14: 2—s. 

Mathematische Abhandlungen, 11: 1—9. 
Naturwissenschaftlicher und mathematischer Anzeiger, 3: 1—5. 
Mathematische und natuwissenschaftliche Mittheilungen, 18—19. 
Meteorologische Beobachtungen, 2. 
Ungarische Revue, 1884: s—ı10; 1885: 1—7. 
Bulletin, 1-—3. 

Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte, Bd 2. 

Frän K. Ungarischer Geologischer Anstalt i Budapest. 

Mittheilungen aus dem Jahrbuche, Bd 7: 2—4. 
Geologische Mittheilungen, 14: 9—ı2; 15: 1—5. 

Generalindex sämmtlicher Publicationen 1852— 1882. 
Geologische Specialkarten der Länder der Ungarischen Krone, Bl. 

D 6; Text; K 14—15; M 7; Text. 

Geologische Detailkarten, Zone 18: 29; 24: 29; Text. 

Från Physikalisch-Medicinische Societät i Erlangen. 

Sitzungsberichte, H. 17. 

Från K. Universitetet i Kiel. 

Schriften, 1884/85, 38 st. 

Från K. Botanische Gesellschaft i Regensburg. 

Flora, Jahrg. 68. 

Från K. K. Naturhistorisches Hofmuseum i Wien. 

Annalen, Bd 1: 1. Wien 1886. 8:0. 

Från Nassauischer Verein für Naturkunde i Wiesbaden. 

Jahrbücher, Jahrg. 38. 

Från Physikalisch-Medicinische Gesellschaft i Würzburg. 

_ Sitzungsberichte, Jahrg. 1885. 



Från U. S. Geological Survey i Washington. 

Annual report, 3—4. 

Bulletin, N:o 2-—6. 

Monographs, 3: Text & Atlas, 4—8. 

Statistical papers, 1. 

Från U. S. Geological Survey of the Territories i Washington. 

Report, 3; 8. 

Frän Engineer Departement i Washington. 

Report on U. S. Geographical surveys west of the 100:th meridian, 
Vol. 3: suppl.; 7. 

Professional papers, 18. 
SAFFORD, T. H. Catalogue of the mean declination of 2018 stars... 

1875 14. Ib. 1869. 4:0. 

Från U. S. Geographical & Geological Survey of the Rocky Moun- 
tains i Washington. 

GILBERT, K. G. Report on the geology of the Rocky Mountains. 
Wash. 1880. 4:o. 

Från U. S. Naval Observatory i Washington. 

Astronomical & meteorological observations, Vol. 26: Appendix; 27 
& Appendix; 28. 

Report, 1885 3%,. 
Instructions for observing the transits of Mercury, 1878 May 5/6. 

Wash. 1878. 4:0. 

Observations and orbits of the satellites of Mars... Ib. 1878. 4:0. 

Från U. S. Bureau of Navigation i Washington. 

American ephemeris and nautical almanac, 1884—1886. 

American nautical almanac 1884, 1886. 
The Pacific coasters almanac, 1 (1886). 

The Atlantie » » 1 (1886). 

COFFIN, J. H. C. Reports of observations of total eclipse of the 
sum 518 0920 Pal AO, 

Bowprten, N. The American practical navigator. Ib. 1884. st. 8:0. 
Useful tables from the American practical navigator. Ib. 1885. 

st. 8:0. 

Catalogue of the Nautical almanac library. Ib. 1883. 8:o. 

Från U. S. Bureau of Navigation i Washington. 

Green, F. M. Telegraphie determination of differences of longitude 

in West Indies and Central America. Ib. 1883. 4:0. 

GREEN, F. M., Davis, C. H. & Norvss, J. A. D:o d:o im Japan, 

China and the Bast Indies. Ib. 1883. 4:0. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1886. N:o 4. 

Stockholm. 

Bidrag till theorien för vägrörelsen i ett gasartadt 

medium. 

(Forts. frän Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1886, N:o 1.) 

Af A. V. BÄCKLUND. 

[Meddeladt den 14 April 1886 genom D. G. LINDHAGEN.| 

17. I det föregaende ha vi bestämt de krafter, med hvilka 

S, och S, verka pa hvarandra, när deras tyngdpunkter hallas 

stilla. Om ater dessa skulle ha en sjelfständig rörelse, en rö- 

relse i förhållande till den omgifvande gasen, sa kommer vag- 

systemet, som utgår från S, och från 8, (se n:o 14, 15), att 

deraf väsendtligen paverkas och i följe deraf de bada kropparnes 

infliytelse pa hvarandra att förändras med rörelsen. I det jag 

framgar till behandling af frågan om vagsystemens beroende af 

rörelsen, anmärker jag först följande. I. hastighetsfunktionen 

3 3 
: 1 9, eosrh I COS FL f 
inkomma termer: — > h a 72 , när h, Ah äro 

hastigheterna för tyngdpunkterna till S, resp. S, (se inledn.), 

hvilka termers uppkomst vi skola tänka oss förmedlad af två 

vagpar kring S, och S,; det kring S, är sadant som vågparet 

| M 

V,V' i n:o 13; endast Ä' skall sättas i st. och riktningen 
12 

för h’ införas i st. f. riktningen £,,. Men af hvad vi veta 

gälla för en osammantryckbar vätska kunna vi första, att det 

af dessa termer kommande rörelsebeloppet för S,, S, måste vara 

försvinnande litet i förhållande till det, som härrör från de 
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öfriga delarne af hastighetsfunktionen; — dervid dock fransedt 

sådana qvantiteter som 2zro,m,h , 2zrggmyh', hvilka af det i in- 

ledningen nämda skälet ej medtagas. 

18. &,:s rörelse under tiden dt är sammansatt af en volum- 

utvidgning — Arcm, dt och en translation SS, ,‚ möjligen förenad 

med en rotation. — St» 5, utmärka lägena för kroppens medel- 

punkt vid början och vid slutet af tidsförloppet di. — Den 

första rörelsen skulle, om den funnes ensam, gifva upphof till 

en vag med St till centrum; den andra rörelsen, om den funnes 

ensam, till ett vågpar af den nyss anmärkta arten, hvars effekt 

dock, enligt hvad likaledes nyss nämts, ej är att särskildt taga 

i beräkning. Derför lemna vi vagparet a sido. 

Vid slutet af det betraktade tidsförloppet dt har S', trädt 

i stället för S) och hastighetsfunktionen skall i närheten af S', 

m; 

rad. vector fr. S', 

vid den betraktade tidpunkten. Följaktligen bör vid samma 

genast ha blifvit ‚ när m’, utgör värdet för m, 

tidpunkt en våg ha utbredt sig öfver 8’, , en våg, som aflägsnat 

m’ 
1 

från rummet derinnanför den första, den af ö 
rad. vector fr. S, 

sasom hastighetsfunktion bestämda rörelsen. Detta leder till 

följande uppfattning af sammansättningen af det vagsystem, som 

uppkommer inom gasen till följe af S,:s rörelse: 

1:o. Vid tiden 7 =0, då S, har läget SKE uppstar en 
BIR fe ol D ev 

sferisk vag med S, till centrum, kommande deraf att m, plöts- 
1 

ligt uppstått från att ha varit noll; sedan blir m, konstant 

= life ända till tidpunkten = «dt. 2:0. Då uppstår en ny 

sferisk vag kring samma St , härrörande af en ändring af m, 

tillbaka till noll, men denna vag skall anses uppstå pa afstandet 

hdt = Sh ', 1), ty, såsom nyss nämdt, den skall aflägsna kring S', 

den af den förra vågen uppkomna rörelsen. Afven den första 

o 0 . 0) 
') D. v. 8. vågen skall genast hafva radien 8,8, - 
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vagen lata vi da uppstå pa afstandet hdt från I ty den effekt 

den första ändringen af m, har, måste vara af precis motsatt 

art mot den senare ändringens. 3:0. Vid samma tidpunkt z = dt 

uppstår kring S',, som är kroppens S, läge vid denna tidpunkt, 

pa afstandet h’dt derifran = SS) (Sı är läget för S,:s medel- 

punkt vid tiden «= 2dt) en sferisk våg med samma S$', som 

centrum, härrörande af uppkomsten af m’, från noll. 4:0. Vid 

slutet af ett nytt tidsförlopp dt, således för vt = 2dt, uppstår 

kring samma S', på afstandet h'dt derifrån en ny sferisk våg, 

föranledd deraf att m’, ändrat sig till noll igen. 5:0. Samma 

tidpunkt r = 2dt uppstår invid S; (pa ett afstand h’dt derifran) 

en våg, härrörande af uppkomsten af m} från noll, o. s. v. Alla 

dessa vagor utbreda sig med hastigheten a. De härvid gällande 

volumerna och lägena för S, vid början af de särskilda pa hvar- 

andra följande tidsintervallerna dt sammanfalla med denna kropps 

verkliga volumer och lägen vid samma tider. 

Den betraktade diskontinuerliga rörelsen hos S, ändra vi 

till den verkliga, kontinuerliga, när vi låta utvidgningen —4zomidt 

försigga samtidigt med translationen St S', utvidgningen —4zm',dt 

samtidigt med translationen SS], o. s. v. Nu få vi, sasom redan 

anmärkts, bortse från de vågor, som uppkomma ensamt af 

translationerna SS, ‚ S4S1,... Alltså, det vagsystem, som 

uppstar vid den af volumförändring beledsagade förflyttningen 

af S,, d. ä. vid den verkliga, kontinuerliga rörelsen, far be- 

traktas som sammansatt af de ofvan nämda vagorna. 

Antaga vi, att S, rör sig likformigt utåt linien Z,, från en 

punkt p pa denna linie, och att Ah är hastigheten, nu konstant, 

för S,:s tyngdpunkt, sa kunna vi uttala oss om den beträffande 

vagrörelsen närmre sa här. Vagen (1:0) från S) ma vid tiden 

T =19 ha kommit till p, således at? = Sip — hdt. Då upphinnes 

samma punkt vid tiden 2% + dt af vågen (2:0) och vid tiden 

Erde} Ei af vagen (3:0). För gaspartiklarne pa R,, mellan Z | 

e 
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m 
vågorna (1:0) och (2:0) är en (r radius vector fran St) hastig- 

hetsfunktion, partiklarne mellan (2:0) och (3:0) sakna rörelse. 

Gaspartierna i närheten af R, i och mellan de nämda tre va- 

gorna bilda hvad vi kunna beteckna sasom en elementarvag 

med St till centrum. Punkten p kommer att passeras af en 

oändlighet dylika elementarvagor 1 kontinuerlig följd, med S;:s 

lägen till centra. 

19. Förut, senast i n:o 14, ha vi sett, huru en plötslig 
(n = 2 EN er po , . 

ändring af m, fran m’, till m, ) medför en ändring i trycket ». 

Antag, att S,:s medelpunkt hålles stilla. När en punkt pa 8, 

passeras af den våg, som förorsakas af ändringen dm, af m, , 

blir (n:o 14) för denna punkt tillskottet i tryck lika med 

dm, 1 
— Cod R” 

punkten, erhåller saledes detta tillskott i tryck 

och det element, ds, af S,, som sluter sig till 

2 

2 dm, ds ar dm, 7 dw 

ey Sn Sj ORT 

Om under vågens passagetid r, ändrat sig till », + dr, , blir 

nämda trycks arbete lika med 

2 
dm, r, dr,do 

Aller; Rilin 

och i följe deraf arbetet, som af de nya tryckkrafterna uträttas, 

medan den af dm, alstrade vågen passerar öfver hela S,, lika 

med 
nm 

00 dm, dV, dt 

Ir dt dt Rya | 

: dV, 
förutsatt att — är konstant under hela passagetiden. — Man 

( lt 

har dt i den förra formeln att utgöra passagetiden öfver ds, eller, 

som kommer på ett ut, passagetiden öfver en punkt på S,; 

fdw = 47. 
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Af ändringen af m, fran m’, till mi” har således uppstatt 

detta kraftarbete pa S,: 

_(n) ER, 
m, — m] dV, 

OR enge 

(n) , m, — m 1 1 
elle — E7rQamy RR > 

0 12 

i fall S,:s volumhastighet varit konstant (77) ‚ lika med 
:0 

— 4cm, , under vägens passagetid. 

m, 
bg 
4 ? R 

o 1 
Det kraftarbete, som härrör fran trycket — 300 är 

nm 2 2 1 m, i in, i; m, 
SON rd V,.d.ä. LAN ra d.ä. 2700, 5 
VA a R 

2 T 

Följaktligen, om -- m, har uppstått från + m, och i följe 

deraf en vag utskickats från S, och om t, är den tid, vid hvilken 

vågen hunnit fram till S,, t, den tid, då den lemnat densamma 

och ©,, ©, värdena för samma S,:s energi vid dessa tider, sa 

far man 

m, + m m, ; 1 1..9 Le 9-60, = TOMS _ 20) 3 
2” 

Nu kan det först nämda tillskottet i energi, det af m,:s ändring 

vunna, jag kallar det kortare för AU, — det är angifvet genom 

den första termen i högra membrum, — detta 4U kan, delvis, 

öfverga till energi för den omgifvande gasen, och da på det sätt, 

att detsamma, medan det föranleder en volumförändring af S, , 

omsättes i arbete mot det yttre trycket, d. ä. i arbete JpdV,. 

Vi antaga att vid tiden £', en dylik verkan af AU tager sin 

början, och förstå med ?, en efterföljande tidpunkt samt med 

9,; 9; beloppen af kroppens S, energi vid t', resp. t,. Vi 

ha da 

2 
9, — 9,= —/pdV; 

vo 
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2 a 
eller, emedan dV, = — 4rem,dt = 4ror,dr, och approximativt 

2 
I dm, så 1m, 

Pan 00 7 2.4]? r, dt 2 „. 

På På Pa 

l m m> n my, dm, ; 9 5 
G, ae G, — — 4770, rt n dt + 2770, = Ulf = — 20 FAR 

r, dt r ra 

to Be to 

„2 
> FE en » D 2 © . 

I fall m, är af samma ordning som — —, äter 1, vid 
00 V 00 

3 r 5 p 6 2 : 5 
tiderna t,, t, af samma ordning som —  , blir /U af samma 

Veo 
gp 

ordning som or Skall nu genom kraftarbetet /pa V, under tiden 
0 

från £', till £, en ändlig bråkdel af energien ZU blifva förbrukad, 
3 

r 
o o . . ' ve . 2 o 

sa maste m, vid tiden £', biifva af samma ordning som —, da 
00 

enligt den en gång fattade och alltjemt fasthallna förutsättningen 

om graden af S,:s litenhet, r, städse skall vara af samma ord- 

!) Om det finnes ©? punkter S,, och de alla repetera ändringarna af sina 

Veo 
a 

m, efter lika tidsförlopp, proportionella mot ‚ kan JU blifva af samma 

6 
ordning som —— , när alla m, äro af samma ordning som m,, alla m, af 

2 
90 Yo 

r . 

samma ordning som —. Den af m,:s ändringar inom gasen uppkomna 
00 

vågytan gifver, när den passerar öfver S,, denna kropps energi ett tillskott 

4U lika med 4rro,m, ) m (jfr n:o 12), hvarest summan skall ut- 
12 

vo 

sträckas öfver ©! grupper af co! närbelägna punkter S,, hvarje grupp bildande 
3 

ett ytstycke med en diameter prop. mot Von. Här få vi ) m, prop. mot : R 
Sn 

Vi antaga dä sedermera, att blott LÄN delen af energien JU på det an- 

00 

gifna viset under tiden €, — t', förbrukas i arbete på gasen. 
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ning som _,. Afven medelvärdet för m, under tiden t', —£, 
3 

. p . a T, . o 

sätta vi af samma ordning, af ordningen för —, och vi måste 
00 

då hafva €, —t, oändligt litet så som o, (eller mindre). — 

Men härför fordras ovilkorligen, att ./U är positivt, d. ä. att 

m,m, är positivt. 

Antaga vi då först, att m,m, är positivt. AU utgör nu 

vid tiden t, för S, ett tillskott till dess energi vid tiden t,, och 

utgör, antaga vi, ett tillskott i kinetisk energi. Om kinetiska 

energien antaga vi, att den ändras endast när antingen m, eller 

m, ändras; om potentiella energien, att den är bestämd endast . 

af S,:s lägeförhållanden, ej af sättet, hvarpa S,:s partiklar rört 

sig från den ena till den andra konfigurationen!). Af den våg 

från S, , som medfört /U, ha i första hand partiklarne på S,:s 

yta afficierats; det atgar tid, antaga vi, för denna rörelse pa 

ytan att fortplanta sig till det inre af S, och först efter det att 

en dylik utbredning af rörelsen, t. o. m. utbredning tillbaka till 

ytan?), egt rum, kan, antaga vi ytterligare, en omsättning af 

energien till yttre positivt kraftarbete af S, ifragakomma?). Da 

måste det ock inträffa, att en ny ändring af m, från — m, till- 

baka till + m, , företagen omedelbart efter den förra ändringen, 

sa att den våg, som S, i anledning deraf utskickat, träffar S, 

vid tiden t,, — det måste inträffa, säger jag, att den ändringen, 

hvarigenom S,:s energi ändras med — AU, ej utan vidare åter- 

ställer rörelsetillståndet vid tiden t,, utan först efter det en 

part af detta — 4ZU i sin ordning omsatts i yttre kraftarbete 

på S,. Låt det vara från ?, till £, som en, om också ringa, 

part af det första ./U hunnit konsumeras till yttre arbete pa 

gasen och haft till följd ändringen af m, till m,, det senare, 

4 
a 1 = 

') I öfverensstämmelse härmed skall — 2xxoym2] — vara att räkna som det 
Ta 

to 

under t, — t, uppkomna tillskottet till S,:s potentiella energi. 

?) Jfr den andra härefter följande noten. 

?) Och slutligen, S, har en sträfvan att genom utjemning med den omgifvande 

gasen hålla sin kinetiska energi vid ett gifvet ursprungligt värde. 
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3 r . = . 2 x m 
enligt hvad nyss nämdes, proportionelt mot —, d. ä. mot —; 

(0) 
So % 

och under tiden från €, till €, som en lika part af det andra 

här omtalta energitillskottet, det negativa, — AU, varit omsatt 

i arbete och dervid föranledt en ändring af m, från m, till m',. 

Härigenom ma rörelsen i S,:s inre ha utjemnats, sa att rörelse- 

tillstandet vid tiden t, blifvit i det närmaste aterstäldt!). Den 

potentiella energien har under tiden t', —t, erhallit ett tillskott V: 

ta 

2 
m 

2 v4 70 RE ) 

V = 2770, 
Y, 

to 

I fall S, under en efterföljande tid från £', till t, icke träffas af 

nagon ny vag från S, och för öfrigt beloppet af S,:s kinetiska 

energi icke ändras, så blir m, under hela tiden ty — t', konstant 

detsamma och ändringen i potentiell energi = V”: 

') Den rörelse, som här föreställes alstrad inom S, af vågorna från S,, är 

lika med den, som uppstår, när S, är en isotrop elastisk kropp eller en 

gasformig kropp och densamma genom ett jemt fördeladt anslag på ytan 

försättes i en ljudsvängning. En dylik fortplantar sig till centrum och 

derefter tillbaka till ytan, hvarifrån den delvis reflekteras, delvis med- 

delar sig till det omgifvande mediet, och på så sätt snart derefter upphör. 

[Om S, är en gasformig kropp och om dess partiklar före det an- 

tagna anslaget voro i hvila och icke meddela sin rörelse åt det yttre me- 

(r är 
EHE AL Fr —at) + går + at 

diet, sa blir hastighetsfunktionen inom SS, = ara) E A) 
7 

radius vector från S,:s centrum) och S,:s lefvande kraft = T = 2zof[F(r— a't) 

+ gr + at) ar. Vi ha då antagit Az) =0 för O<z<r, och p(2) =0 

för O<z<r, samt dessutom g(r,)—0. Vi låta r, vara radien till 8, och 

1 positivt samt mycket litet. Om aldrig någon (00) förtätning skall 

uppkomma i S):s centrum, så F(— 2) + p(z) = 0 för alla positiva z. Enrär 

trycket på S,:s yta städse skall vara ett och detsamma, så måste, likaledes 

för alla positiva 2:#(r,—z) + Y(r, + 2)=0. Följaktligen plz + 2r,)=4(2). 

— Vid tiden 22 + 0 ry < ri, kommer går + a)=— Fir, —(r + ro)) 
a a 

eller går + ry — n,), i hvarje fall =0; Ar — a'ty=— pr. — (r— ro) 

och different från O när r —r, <r, — r,. — I behåller nu alltjemt samma 

värde. 0 betyder S,:s täthet, när dess partiklar äro i hvila, a’ ljudets fort- 

plantningshastighet inom S,.] 
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a 

m 

V=S— 20) a 
ra 

va 

Skall slutligen vid tiden t, en kretsprocess vara utförd med S,, 

Oo 2 to o Oo . 

Saat + Vi 05 lm, = mi, = fin, = my, Sal master, vid 

tiden t, blifva lika med r, vid tiden t, och följaktligen 

va to 

fmadt +/ = Vr 
to ta 

Af storleken af värdena för ma ‚m, och t', — ty, hvilket senare, 

enligt hvad ofvan visades om ft, — {',, är proportionelt mot op 

(eller 2, följer, att t, —t', måste vara af samma ordning som Å ; 2 

KE Vo, Ve (eller m resp) 

Hade m, m, varit negativt, sa skulle det första /U stannat 

qvar som förlust i kinetisk energi, till dess det efterföljande 

— AU, föranledt af ändringen af — m, till m, , hunnit så pass 

omsätta sig i arbete, att en ändring kunnat uppkomma.af m, 

3 
ze 7 

till my (proportionet . Först derefter blir det nämligen, 
0 

sasom tydligt af uttrycket ofvan für ©, — &',, möjligt för det 

första AU att till någon del ersättas genom ett yttre kraft- 

arbete. S,:s senare ändring tillbaka till tillståndet vid t, skulle 

försiggatt lika som förut. 

För att volumrörelsen hos S, skall blifva fullt periodisk, 

fordras dessutom, att m, ändrar sig periodiskt, och att ty — t, 

är perioden härför. 

Tillhör S, ett aggregat af co? punkter, liksom vi antogo i 

noten till sid. 72 vara fallet med S,, så komma ändringarna af 

S,:s m, att på samma sätt inverka på hvarje S, som ändrin- 

garna af dessa senare kroppars m, inverka på hvarje S,, enligt 

den nyss gjorda framställningen. Skall härvid rörelsen, volum- 
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rörelsen, för saväl S, som 8, blifva fullt periodisk, sa måste 

densamma vara just en sådan som föreskrefs i n:o 15. 

20. Kropparne S,, S, ma (genom krafter, som verka så 

pa dem som om de vore fasta kroppar) förflytta sig i rummet, 

en ändring af de enas m föranleder pa samma sätt som om 

kropparnes medelpunkter vore stilla, ändring af de andras m. 

Men, sasom deraf följer, tidsperioderna för m, och m, komma i 

allmänhet att med tiden förändras. Taga vi nämligen endast 

det fall i betraktande, då det finnes endast tva punkter S, och 

S, samt dessa stadda i rätlinig rörelse utat medelpunkternas 

sammanbindningslinie och i riktning från S, till S,. Vi antaga, 

att A är hastighet för S,:s medelpunkt, h’ för S,:s och specia- 

lisera fallet än mer genom att låta Ah, A’ vara konstanta. Om 

då vid ett tillfälle man har # att vara tidsintervallet mellan två 

närmast hvarandra följande ändringar af m,, sa kommer tids- 

intervallet för de deraf föranledda ändringarna af m, att blifva 

vw + di Ns on : 
pp? och tidsintervallet för de deraf föranledda ändringarna 
a+h 

.. _ a—harh N, A 
af m, att blifva #. Härvid är dock förutsatt, att 

|. MR 

Rıs 

a 
s är försvinnande litet i förhallande till ; så att i allmänhet 

9 blir proportionelt mot Ye & (jfr n:o 15) prop. mot eo), — 
Ad - a 

Det är saledes endast när h = h’ som vi i det föreliggande fallet 

få tidsperioderna för m, och m, konstanta. 

Skola emellertid maximi- och minimivärdena för kropparnes 

potentiella energi förblifva oförändradt desamma, sa måste m, 

förändras till m‘,, ma, 0. S. v. sa att 

a+h „a+ha—h ' 

MN = Ma — — 4 = ma == ; 
” Zoe ein 

0. S. V. 

3 
') Maximum (eller minimum) af volum-tillskott till S således prop. mot —. 

a 

1 
— Vi ha för en gas fortplantningshastigheten a prop. mot —— 

Vo 
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likaså m, förändras till m’, , mı , 0. s. Vv. så att 

ah) Wo has 
= m, ; 

a— h al, Q IM 

' 

my6 = Mi 

0. S. V. 

21. Under det att vid den 1i n:o 18 betraktade diskon- 

tinuerliga rörelsen en elementarvag med bredden (a + h)dt pas- 

serar öfver en punkt, p, i närheten af S,, far den del af hastig- 

hetsfunktionen, som härrör från passagen af delen mellan va- 

gorna (1:0) och (2:0) värdet Be , och den del deraf, som härrör 
1 3 

från passagen af delen mellan vågorna (2:0) och (3:0) värdet 

noll. Derför gäller för den kontinuerliga rörelsen detta som ett 

medelvärde för den från Ss härrörande delen af hastighetsfunk- 

tionen: 

: ma 

Sill + 

Men oll + å = Sp, 1 fall S, är det läge, som kroppens 9, 

medelpunkt intar vid den tid, da den betraktade elementarvagen 

kommit till p. Hastighetsfunktionen i fråga kan da sättas 

lika med 

my 

Sp 

Häraf följer, att, blir det fraga om att beräkna resultanten 

af tryckkrafterna pa S,, sa kan tillnärmelsevis den omgifvande 

gasmassan betraktas sasom osammantryckbar, med tätheten gp, 

och den ifragavarande kraftens komponenter uttryckas genom 

WOW TOM ai 
2 & ; = (jfr. inledn., äfvensom n:o 15), >> Ya , 2, koor- 
da," Oy, 

dinator för S, och W en funktion, som efter hand antar dessa 

värden: 

0 Q0 

från en tid — 7 efter t9, som skall vara den tidpunkt, da 
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m'sm, 
SY S erhöllo rörelsen h, X: W = — 4x0, En öl & 

h 

MM ER 3 5 : SE ES | 
I a ända till den tidpunkt, da vagen, som vid 

2 ]| Su = 

t utgått från S,, kommit genom reflexion från S, (n:o 13) till- 

baka till S,; derefter åter under ett med det förra jemförligt 

tidsintervall: 

h' h\2 

W = — 47 gan dessen or a a m > 
= KR,’ . dA. ar, | Re ae 9 

a a 

ÖS Ve 

Den kraft, med hvilken S, påverkas, erhåller dessa uttryck 

oW' oW' om 
för sina komponenter: 5 5 ; &15 Yys 2 Koordinator 

02 > OY 02, 

för Sy och W” på följande sätt bestämdt: 
0 Q0 ; 

AD RK ı Da 5 m,m 
från tidpunkten {? + —— en tid bortåt: W' = — 4ng, = 

7 = {N | REN G 12 

h 

m,m a 
— 47 2 1 

» Rya an : 

derefter en tid: 

h HA 
eh mm Aro Poa AGS em (1 ur „ 

Seren "RN, m 7000 en | Zr | 2 

7 Ten az 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1886. N:o 4. 

Stockholm. 

Några ord om den geologiska öfversigtskartan 

öfver Sverige. 

Af A. E. TÖRNEBOHM. 

[Meddeladt den 14 April 1886.] 

Vid Kongl. Vetenskaps-Akademiens Mars-sammankomst inne- 

varande ar förevisade Herr O. TORELL den hittills färdiga delen 

af den geologiska öfversigtskarta öfver riket, som för närvar 

rande är under utarbetande vid Sveriges Geologiska Undersök- 

ning, och af hvilken det sydligaste bladet ar 1884 offentlig- 

gjordes. Med anledning af den öfverblick öfver arbetets med 

nämnda karta nuvarande ståndpunkt, som salunda erhölls, yttrade 

jag några ord om den uppgift en geologisk öfversigtskarta öfver 

ett land sådant som vart har att fylla, samt om det sätt, 

hvarpa den föreliggande kartan kunde anses motsvara de an- 

språk, som från nutidens vetenskapliga ståndpunkt kunna ställas 

på en sådan. Enär — såsom jag senare erfarit — detta mitt 

yttrande ej synes af alla närvarande hafva blifvit fullt riktigt 

uppfattadt, anser jag mig böra här något närmare utveckla 

hvad jag vid berörda tillfälle endast kunde i största korthet 

antyda. 

Sasom bekant består Sveriges berggrund-till öfvervägande 

del af bildningar, hvilka äro bland de äldsta vi känna på jorden, 

eller sådana, som man plägar sammanföra under begreppet »ur- 

berg», och fa andra länder, atminstone bland dem, hvilka hit- 
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tills varit föremal för ordnade geologiska undersökningar, erbjuda 

sadana tillfällen, som vart, att närmare lära känna dessa gamla 

bergarter och det sätt, hvarpa de inga i vart jordklots byggnad. 

Det torde väl icke kunna bestridas, att en officiel geologisk 

undersökning af ett land icke bör hafva till uteslutande syfte 

sadana praktiska fragor, som för tillfället kunna vara af in- 

tresse, utan att den äfven bör lata sig angeläget vara att lemna 

nagot bidrag till den allmänna kännedom om jordkroppens bygg- 

nad, som den geologiska vetenskapen eftersträfvar, och för hvars 

ernaende internationela sammanslutningar nu börja komma till 

stand. Hvad Sverige beträffar ligger det da i sakens natur, att 

dess strå till den allmänna stacken väsentligen bör bestå uti en 

klarare utredning af de geognotiska förhållandena just inom jord- 

skorpans äldsta byggnadslänkar, eller urbergen, som hos oss på 

tusendetals qvadratmil träda i dagen. Denna den svenska geolo- 

siens allmänna uppgift är sa mycket vigtigare, som urbergen hit- 

tills af geologerna i andra länder blifvit jemförelsevis föga upp- 

märksammade. Först pa senare tid, efter det att de yngre och 

försteningsförande formationerna blifvit temligen fullständigt un- 

dersökta, har man i andra länder börjat underkasta urbergen ett 

närmare studium, och man har da funnit, att äfven de hafva en 

lagbunden byggnad, att äfven de hafva sin geognosi. Urbergens 

brist pa försteningar gör visserligen, att inom deras områden 

geologen endast med vida större svårighet och mera möda kan 

vinna nagon säker inblick i bergbyggnaden, än hvad fallet är 

när han har göra med försteningsförande bildningar, men att 

äfven de gamla urbergen löna den vetenskapliga forskningen med 

intressanta och för uppfattningen af jordskorpans daning vigtiga 

resultat, det hafva den senare tidens officiela undersökningar i 

flera länder, sasom Baiern, Sachsen och Canada tydligen visat. 

Redan vid den första geologiska undersökning af större ut- 

sträckning, som företogs i vårt land, neml. den genom AF FORS- 

SELLES pa Jernkontorets bekostnad utförda, gjordes allvarliga 

försök att söka utreda urformationens geognosi. FORSSELLES in- 

delar ock denna formation i olika afdelningar, som han anser 
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vara af olika ålder, och dylika försök hafva sedan upprepade 

gånger blifvit gjorda af efterföljande arbetare inom vår urforma- 

tion. Om än de skiljaktiga äsigter, till hvilka olika geologer 

härvid kommit, visa huru svårt ett grundligt utredande af ur- 

formationens byggnad är, så visa dock å andra sidan de upp- 

repade försöken, att de bland Sveriges geologer, som haft till- 

fälle att i något större omfång lära känna våra urberg, blifvit 

öfvertygade om att dessa, i likhet med yngre formationer, hafva 

en lagbunden byggnad, att de bestå af flera till åldern olika 

länkar. 

För min personliga del hyser jag icke det minsta tvifvel 

om, att icke urformationen skulle vara uppbyggd efter i hufvud- 

sak samma plan som yngre formationer, och att den derför bör 

underkastas en med dessas analog geognostisk behandling. De 

särdeles goda tillfällen jag under det sista decenniet haft, att lära 

känna omkring 1000 qv.-mil af vårt lands urterritorium, hafva 

allt mera hos mig befästat denna åsigt, och jag har äfven sökt 

gifva densamma ett grafiskt uttryck på en liten ar 1883 publi- 

cerad öfversigtskarta öfver mellersta Sverige i skala 1: 1000001). 

Att den indelning af urformationens bergarter, som der är genom- 

förd, äfven 1 det väsentliga är tillämplig på urformationen i 

rikets sydligare delar, tror jag mig — pa grund af hvad jag 

känner om denna — med säkerhet kunna antaga. Huruvida så 

äfven kan vara fallet med de stora urbergsområdena i våra nord- 

liga provinser tillåter mig deremot min ringa bekantskap med 

dessa ej att afgöra. I alla händelser torde det dock vara gifvet, 

att samma stora lagar genomga det hela, äfven om de i olika 

trakter skulle yttra sig på något olika sätt. Att gifva en fram- 

ställning af dessa lagar, att gifva en öfverblick öfver de stora 

länkar, af hvilka vår urformation är sammansatt, och att angifva 

dessa länkars inbördes geognostiska relationer, detta bör just 

vara Öfversigtskartans uppgift för så vidt den rörer urformatio- 

nen, en uppgift, som måste atminstone relativt lösas om kartan 

skall kunna sägas motsvara nutidens vetenskapliga anspråk. 

1) Geol. Föreningens förh. Bd. VI, häft. 12. 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Ärg. 43. N:o 4. ND 
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Pa Sveriges Geologiska Undersöknings nu under arbete 

varande öfversigtskarta är emellertid icke det ringaste försök 

gjordt till en geognostisk behandling af urformationen. Under det 

att de kambriska och yngre formationerna äro framstälda efter 

sina aldersförhållanden med all den detaljering, som kartans 

skala kan tillåta, äro deremot de bergarter, hvilka väsentligen 

ingå i urformationens byggnad, delade i blott trenne klasser, 

neml. granit, gneis och hälleflintartade bergarter. Indelningen 

är saledes här en rent petrografisk och dertill en petrografisk af 

enklaste slag, da samtliga graniter, huru olika de än må vara 

till utseende och uppträdande, erhållit samma beteckning, och 

likaså samtliga våra vexlande gneisformer blifvit sammanslagna 

till ett. Kartan gifver således endast en högst allmän öfverblick 

öfver urformationens petrografiska beskaffenhet, men lemnar i 

fullkomlig okunnighet om dess geognostiska byggnad. Genom 

det hittills utgifna södra bladet har derför ock kännedomen om 

vara urberg ej blifvit synnerligen utvidgad i förhallande till hvad 

den varit under de senaste begge decennierna. Väl äro pa den 

nya kartan gränserna mellan t. ex. granit och hälleflinta eller 

gneis noggrannare angifna än på äldre kartor, men någon väsent- 

ligt bättre öfverblick öfver urformationens sammansättning har 

derigenom ej vunnits. Huru de stora granit- och gneis-områdena 

äro fördelade inom södra delen af landet, det visste man förut, 

och mera säger oss knappt den nya kartan; om det relativa 

aldersförhällandet mellan urformationens olika delar upplyser 

kartan intet, och ej heller den åtföljande af A. G. NATHORST 

författade texten. Huru fullständigt outredda och gåtfulla till 

och med de största dragen af urformationens geognosi, äfven 

inom den å det utgifna bladet af öfversigtskartan framställda 

delen af landet, ännu efter 25 ars arbete stå för Sveriges Geo- 

logiska Undersökning, bevisas bäst af en helt nyligen publicerad 

uppsats af A. G. NATHORST »Ett försök att förklara orsaken 

till den skarpa gränsen mellan södra Sveriges vestra och östra 

urterritorium»,!) i hvilken författaren genom en hypotetisk jätte- 

!) Geol. Fören:s förh. Bd. VIII, sid. 9. 
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förkastning af 50 mils utsträckning klyfver landet efter längden 

och salunda avägabringar en geognostisk gräns mellan graniterna 

i öster och gneiserna i vester. Hvilkadera, som skulle vara de 

yngre, lemnar han härvid oafgjordt, ehuruväl han synes starkt 

böjd att anse gneiserna vara det.!) 

Dessa nu anförda och inom våra geologiska kretser väl 

kända, men för icke-geologer naturligtvis mindre bekanta för- 

hållanden föranledde mig, att vid det ofvan angifna tillfället i 

K. Vet.-Akademien framhålla, att på Sveriges Geol. Undersök- 

nings nu under utgifning varande öfversigtskarta urformationen 

icke kunde anses vara pa ett vetenskapligt tillfredsställande sätt 

behandlad. I detta uttalande instämde ock Hr TORELL, dervid 

betonande, att de praktiska uppgifter, som äro Sveriges Geol. 

Undersöknings hufvudsakliga mål, förhindradt densamma att 

egna urformationen ett så vetenskapligt studium, som önskligt 

hade varit. Orsaken må hafva varit hvilken som helst, så är 

det onekligen ett faktum, att Sveriges Geol. Undersöknings 

verksamhet under nu ett fjerdedels sekel varit föga fruktbrin- 

gande i fråga om utredandet af våra urbergs geognosi. Så 

mycket jag än måste beklaga detta, vill jag dock ej här klan- 

dra det sätt, hvarpa den ifråga varande öfversigtskartan blif- 

vit utförd, väl inseende de svårigheter, som äro att öfvervinna, 

och öfvertygad om att Undersökningens nuvarande Chef ledt 

arbetet efter sin bästa förmåga. Med mitt yttrande i saken 

har jag endast velat framhalla, att den stora frågan om en god 

geologisk öfversigtskarta öfver vårt land ingalunda är — ens 

temporärt — löst genom fullbordandet af den nu under utarbe- 

tande varande kartan. Skola vi en gäng erhålla en geologisk öfver- 

sigtskarta, som — äfven hvad urformationen beträffar — förtjenar 

att kallas »geologisk», så maste derför hela arbetet göras om på 

nytt, och det efter en väsentligt annan metod, än den hittills följda. 

1) Enligt min åsigt, grundad på förhållanden, som jag haft tillfälle att lära 
känna i det mellersta Sverige, äro de vestra gneiserna gifvet de äldre. Här 
är dock icke stället att närmare omorda de fakta, som tala härför, och 
hvilka jag för öfrigt i mina publikationer rörande mellersta Sveriges ur- 
territorium förut angifvit. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1886. N:o 4. 

Stockholm. 

Meddelanden frän Upsala kemiska Laboratorium. 

112. Om cymols oxidation och s. k. nitrocymol. 

Af ÖSKAR WIDMAN och J. A. BLADIN. 

[Meddeladt den 14 April 1886 genom L. F. NILSON.] 

Den ene af oss (WIDMAN) har förut visat, att karboxyl- 

gruppen influerar på en i paraställning stående propylgrupp, så 

att den predisponerar till bildning af isopropyl!). För att nu i 

ännu flera fall pröfva riktigheten af denna sats hafva vi velat 

oxidera cymol och nitrocymol: 

C.CH,CH,CH, 

H0/ N cu 

EN 

C.CH, 
med kamäleon i alkalisk lösning. Möjligen kunde därvid metyl- 

sruppen först oxideras, och da borde den normala propylgruppen 

förvandlas till oxiisopropyl. Man hade i sådant fall att vänta, 

att cymol skulle gifva den förut af R. MEYER?) framstälda, vid 

155°—156° smältande oxipropylbenzoösyran, nitrocymol åter den 

vid 168” smältande ortonitrooxipropylbenzoösyra: 

C.C.OH.(CH,), 

1) Öfvers. af K. Vet. Akad. Förh. 1884, N:o Du sallos 

2) Ann. Chem. Pharm. 219 s. 234. 
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hvilken den ene af oss!) (WIDMAN) förut beskrifvit. Resultaten 

af denna undersökning vilja vi i det följande i korthet meddela. 

Oxidation af eymol med kamäleon i alkalisk lösning. 

En del cymol?) blandades med tiofaldiga mängden natron- 

lut af eg. v. 1,25, och därtill sattes småningom koncentrerad 

kaliumpermanganatlösning. Reaktionen inträdde först vid upp- 

värmning pa vattenbad och försiggick ganska langsamt. Da all 

lukt af cymol försvunnit, affärgades med alkohol, manganfäll- 

ningen affıltrades, och filtratet gjordes efter afkylning svagt 

surt med saltsyra. Lösningen grumlades därvid, och den obe- 

tydliga fällning, som uppstod, visade sig efter affıltrering bestå 

af tereftalsyra. Den filtrerade lösningen extraherades med eter, 

efter hvilkens afdestillering en olja återstod, som snart stel- 

nade till en hvit kristallmassa. Denna omkristalliserades ur 

varmt vatten, hvari den är tämligen lättlöslig, och afskiljde sig 

därur i långa, färglösa, vid 156—157° smältande nålar. För- 

eningen visar alla af R. MEYER?) för oxipropylbenzoösyra an- 

gifna egenskaper och är äfven lika sammansatt som denna. 

0,2013 gr. substans gaf vid förbränning med blykromat 

0,4925 gr. CO, och 0,1269 gr. H,O, motsvarande 0,13432 gr. 

C och 0,0141 gr. H. 

Beräknadt. Funnet. 

CT 120 66,67 66,73 

Hö 12 6,67 7,00 

Ö, 48 26,66 = 

180 100,00 
Likasom den ur kuminsyra framstälda oxipropylbenzoe- 

syran öfvergar var syra vid kokning med vanlig saltsyra till 

den svarlösliga, i små blad kristalliserande och vid 160—161° 

smältande propenylbenzoösyran. 

!) Ber. D. chem. Ges. XIX. 269. 

2) Den vid denna undersökning använda cymolen erhölls från C. A. F. KAHL- 

BAUM i Berlin och renades genom fraktionerad destillation till fullt konstant 

kokpunkt. 

3) Ann. Chem. Pharm. 219 s. 234. 
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Fränsedt den här försiggaende omlagringen af propylgruppen 

är detta förlopp af oxidationen äfven i ett annat hänseende an- 

märkningsvärdt. Såsom först NOACK och efter honom flere 

forskare påvisat, oxideras cymol af salpetersyra eller kromsyra 

till toluylsyra och tereftalsyra, d. v. s. vid oxidation med dessa 

sura agentier är det propylgruppen, som i första hand angripes, 

under det att, såsom vårt försök visar, vid oxidation i alkalisk 

lösning med kamäleon metylgruppen först oxideras. Pa det se- 

nare sättet försiggår för öfrigt också reaktionen, om cymol 

genomgar den djuriska organismen!) eller skakas med kalilut 

och luft.) Den djuriska organismen verkar alltså sasom ett 

alkaliskt oxidationsmedel. 

FITTICAS nitrocymol. 

LANDOLPH®) och FirTicA®).hafva samtidigt och pa samma 

laboratorium undersökt cymols nitroderivat. LANDOLPH utgick 

från kamfereymol, FITTICA från ptychotiseymol och tymocymol. 

Besge erhöllo och beskrefvo tvänne skilda nitrocymoler, en fly- 

tande (@) och en fast, vid 125° smältande (8). Den flytande 

skulle hafva konstitutionen C,H, . CH, NO, . ÖR och det 

är denna, som vi på ofvan antydt sätt velat oxidera. Enligt 

FITTICAS beskrifning har man att tillvägaga pa följande sätt 

för att samtidigt erhålla de begge nitrocymolerna: 

»Salpetersäure von 1,4 spec. Gewicht (150 bis 200 gr. zu 

20 gr. Cymol), durch Untersalpetersäure orange gefärbt, wird 

auf 50° erwärmt; man lässt dann einige Tropfen Cymol zuflies- 

sen. Sobald die nicht heftige Reaction beginnt, kühlt man das 

Gefäss so lange, bis sie zu Ende ist. Jetzt wird tropfenweise 

Substanz zugefüst in Absätzen und unter stetigem Abkühlen. 

Später giebt es auch bei vorsichtigem Verfahren (besonders im 

Sommer) nicht selten eine heftige Reaction; die Masse wird 

dunkler und fängt an zu schäumen. Dies ist der Zeitpunkt, bei 

1) Ber. D. chem. Ges. V, 749; XI, 369; XII, 512. 

2) Ber. D. chem. Ges. XIV, 1144. 

3) Ber. D. chem. Ges. VI, 936. 

*) Ann. Chem. Pharm. 172 s. 313. 



88 WIDMAN O. BLADIN, CYMOLS OXIDATION OCH NITROCYMOL. 

welchem man den Inhalt des Gefässes rasch in kaltes Wasser 

zu giessen hat.» LANDOLPH nitrerade pa samma sätt blott med 

den skilnaden, att han använde en sa färglös syra som möjligt. Pa 

detta sätt skall man erhålla hufvudsakligen flytande nitrocymol. 

»Nach dem Eingiessen in Wasser trennt man die oben 

schwimmende, dickflüssige, braune Masse von der sauren Flüs- 

sigkeit, wäscht die Nitrosäuren mittelst einer warmen, wässrigen 

Lösung von kohlensaurem Natron aus und unterwirft das gewon- 

nene Oel der Destillation in Wasserdampf. Mit den Dämpfen 

verdichtet sich in der Vorlage das flüssige Nitrocymol, das 

schon an dem ihm eigenthümlichen, an Bittermandelöl erinnern- 

den, penetranten Geruch leicht zu erkennen ist.» 

Alldeles pa detta sätt framstälde vi en kvantitet »a-nitro- 

cymob, hvilken egde de angifna egenskaperna. Denna under- 

kastades oxidation med kamäleon pa ofvan angifvet sätt. Per- 

manganatet reducerades i början lätt till och med i köld. Sedan 

reaktionen brasts till slut under uppvärmning och manganfäll- 

ningen blifvit affıltrerad, erhölls vid tillsats af saltsyra en stor, 

hvit fällning, hvilken var fullkomligt kväfvefri och befans vara 

ingenting annat än tereftalsyra. Filtratet utdrogs med eter, 

hvilken efter afdestillering kvarlemnade en återstod, som efter . 

tvänne omkristalliseringar ur vatten smälte vid 156—157°. Vid 

anstäldt kväfveprof med metalliskt natrium befans äfven denna 

syra vara fullkomligt kväfvefri, och analysen visade, att den 

icke var något annat än oxipropylbenzoösyra. 

0,1839 gr. förbrändes med blykromat och gaf 0,4515 gr. 

CO, och 0,1153 gr. H,O, motsvarande 0,12314 gr. C och 0,0128 

gr. H. 

Beräknadt. Funnet. 

C 66,67 66,96 

H 6,67 6,96. 

Som af det följande framgar, innehöll den vid inverkan af 

salpetersyra pa cymol erhallna produkten äfven en betydlig 

mängd oangripen cymol, hvilken hade föranledt bildningen af 

oxipropylbenzoösyra. 
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Emellertid kunde vi ej päträffa någon kväfvehaltig förening 

bland owidationsprodukterna. 

Detta oväntade resultat har föranledt oss att flere gänger 

upprepa försöken att nitrera cymol. Vi hafva dervid i mänga 

fall följt FITTICAS föreskrift med ängslig noggrannhet, stundom 

inväntat den af FITTICA omnämnda »skumningen» i andra för- 

sök äter fullständigt undvikit den samma, vi hafva användt röd 

salpetersyra och nästan fullkomligt färglös, vi hafva företagit 

destillationen med vattenangor i öfverskott af sodalösning och 

i rent vatten efter sorgfälligt uttvättande af den i eter upp- 

tagna oljan. Men alltid innehöll den vida öfvervägande delen 

af destillatet, som bestod af en svagt gul olja, knappt något 

spår af kväfve. Da oljan för kväfveprofvet upphettades med 

natrium, destillerade den samma utan att i någon väsentlig grad 

angripas deraf! Hufvudmängden var lättflyktig i vattenangor, 

dock öfvergick mot slutet af destillationen mycket trögt en högst 

ringa del (blott några droppar), som egde en helt annan lukt 

och var starkt kväfvehaltig. Denna kropp hafva vi till följd af 

dess ringa mängd icke närmare kunnat undersöka, men den 

innehöll möjligen verkliga nitroderivat af cymol. 

För ett närmare studium af den med vattenangor flyktiga 

delen af reaktionsprodukten hafva vi behandlat i olika portioner 

tillsammans 100 gr. cymol på ofvan angifna sätt med salpeter- 

syra. Destillatet extraherades med eter, och eterlösningen be- 

friades från vatten medels smält klorkalcium. Efter eterns af- 

destillering på vattenbad erhölls 60 gr. gul olja. Denna un- 

derkastades nu systematisk fraktionerad destillation. Utom 

alkohol och kvarvarande eter erhöllos en vid ungefär 175” ko- 

kande fraktion, bestående af oangripen cymol, och en vid 222,5 

— 224° kokande fraktion. Mellan dessa temperaturgrader öfver- 

gick blott en obetydlig mängd. Ofvan 230 till 250° destillerade 

ännu en del öfver, som dock icke kunde bringas till konstant 

kokpunkt. Denna fraktion färgades snart röd i luften. I de- 

stillationskolfven kvarblef något litet svart tjära. Den erhållna 

' cymolen uppgick till ungefär 20 gr., den mellan 220 och 230° 
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öfvergaende fraktionen till ungefär 15 gr., hvaraf ungefär hälf- 

ten kokade vid 222,5 —224°. j 

Fraktionen 222,5—224” utgjordes af en färglös olja, som i 

luften småningom färgades gul och besatt en angenäm lukt, som 

ganska mycket påminde om acetofenon. Den reducerar hvarken 

alkalisk kopparlösning eller silfveroxid, löst i ammoniak, men 

ger med fenylhydrazin och hydroxylamin kristalliserande för- 

eningar och eger alltsa en ketons egenskaper. Analysen gaf tal, 

som tämligen väl stämma med formeln C;H,,O. 

0,1829 gr. substans förbrändes 1 syrgasström och gaf 0,5359 

gr. CO, och 0,1270 gr. H,O, motsvarande 0,14615 gr. C och 

0,01411ı gr. H. 

Beräknadt. Funnet. 

(OM 108 30,60 79,91 

H,, 10 7,46 7,71 

0) 16 11,94 = 

134 100,00 

Föreningen maste därför uppfattas såsom paratolylmetylketon 

GEN Ge 
= N09.08,@) 

Den är otvifvelaktigt identisk med den tolylmetylketon, som 

MicHaßuıs!) och äfven A. CLAus?) erhållit genom inverkan 

af ättiksyreanhydrid (resp. kloracetyl) pa toluol vid närvaro af 

aluminiumklorid. Uppgifterna angående kokpunkten stämma vis- 

serligen icke sa väl öfverens, i det att MICHAELIS fann den 

samma ligga vid 217°, CLAUS vid 220° och vi vid 222,5 —224°, 

men skilnaden är ej större, än att den kan bero pa missvisnin- 

gar hos de olika termometrarne. Enligt den af oss använda 

termometern ligger kuminols kokpunkt vid 229—-230°. Da ku- 

minols korrigerade kokpunkt vanligen angifves ligga vid 236°, 

skulle således paratolylmetylketons kokpunkt ligga vid 229-—230°. 

Identiteten framgar för öfrigt tydligt af 

1) Ber. D. chem. Ges. XV, 185. 

2) Ber. D. chem. Ges. XIX, 230. 
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Dibromderivatet C,H,Br,O. Oljan öfvergöts med öfverskott 

af brom. Vid svag uppvärmning inträdde häftig bromväteut- 

veckling. Efter slutad reaktion affärgades produkten med svafvel- 

syrlighet, tvättades med vatten och omkristalliserades ur alkohol. 

Föreningen afskiljer sig dervid i stora, tunna, färglösa, vid 99° 

smältande blad. Enligt MICHAELIS ligger smältpunkten vid 100°. 

0,1743 gr. substans förbrändes med osläckt kalk och gaf 

0,2255 gr. Ag Br, motsvarande 0,09596 gr. Br. 

Beräknadt. Funnet 

Br 54,79 55,06 

Metyltolylacetoxim, CH, — C(NOH) — C,H, . 

Ketonen försattes med en vattenlösning af öfverskjutande 

fri hydroxylamin, beredd af hydrokloratet och tioprocentig soda- 

lösning, och därpå med sa mycket alkohol, att allt löste sig. 

Blandningen lemnades i hvila under 24 timmar och uppvärmdes 

därpa en kort stund. Sedan alkoholen fått afdunsta på vatten- 

bad, erhöllo vi en olja, som lätt och fullständigt stelnade. 

Kristallerna uttvättades med vatten och renades därpa genom 

omkristalliseringar ur gasolja. 

Föreningen är ytterst lättlöslig i alkohol. i kokande vatten 

sa godt som olöslig, lättlöslig i varm, svarlöslig i kall gasolja. 

Ur det senare lösningsmedlet kristalliserar föreningen 1 färglösa, 

glänsande, väl utbildade, flerytiga, korta kristaller, som smälta 

vid 88”. 

1) 0,2169 gr. substans förbrändes med blykromat och gaf 

0,5775 gr. CO, och 0,1535 gr. H,O, motsvarande 0,1575 gr C 

och 0,01706 gr. H. 

2) 0,2339 gr. substans gaf förbränd med kopparoxid 19,2 

kem torr kväfgas vid 16,5° C och ett barometertryck af 745 m.m. 

Beräknadt Funnet 
i 2. 

(OM 108 72,48 02,61 — 

Hy, 11 7,38 7,87 = 

N 14 9,40 — 9,51 

(6) 16 10,74 = = 

149 100,00 
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Fenylhydrazinföreningen, CH, — C(N.NH.C,H,) — C,H, , 

framstäldes efter det af REISENEGGER!) beskrifna förfarings- 

sättet för framställning af motsvarande acetofenonförening. Efter 

omkristalliseringar ur alkohol kristalliserar föreningen i vackra 

glänsande, färglösa prismer, som smälta vid 97°. I luften sönder- 

delas kristallerna tämligen hastigt: efter några timmar hade för- 

eningen förvandlats till en mörkbrun vätska, som starkt luktade 

af metyltolylketon. Till följd af substansens lätta sönderdelbar- 

het gaf analysen blott tillnärmelsevis riktiga tal. 

Inverkan af salpetersyra af eg. v. 1,4 på cymol är alltså 

till största delen en oxiderande i stället för en nitrerande.?) 

Förloppet af denna reaktion gör det sannolikt, att vid oxidation 

af cymol med utspädd salpetersyra eller kromsyra bildningen 

af paratolylmetylketon går före uppkomsten af paratoluylsyra. 

Enligt MICHAELIS oxideras nämligen ketonen af salpetersyra till 

paratoluylsyra. Den normala propylgruppens lätta öfvergång i 

en acetylgrupp, 

CH; 20,7 CHOR OEL I (GI: Oplål . COCA 

är för öfrigt ganska anmärkningsvärd. Reaktionen vore mycket 

lättare att förstå, om utgangspunkten vore ett isopropylderivat. 

Våra ofvan meddelade iakttagelser torde tillräckligt tydligt 

hafva visat, att den substans, som såväl LANDOLPH som FITTICA 

uppgifva vara nitrocymol, till den vida öfvervägande delen är 

nagonting helt annat och innehåller i lyckligaste fall blott ytterst 

ringa nitrocymol. Att dessa kemister kunnat vid analysen er- 

hålla tal, som tämligen väl stämma med de beräknade värdena, 

(FITTICA fann t. ex. 7,05 % kväfve i st. f. 7,82 2), är oss full- 

komligt oförklarligt. Vi vilja dock erinra därom, att äfven den 

af samma herrar beskrifna och analyserade s. k. fasta nitrocy- 

1) Ber. D. chem. Ges. XVII, 662. 

2?) Den vid reaktionsproduktens destillation med vattenängor icke flyktiga s. k. 

fasta A-nitrocymolen består i verkligheten till största delen af paratoluyl- 

syra (v. GERICHTEN, Ber. D. chem. Ges. XT, 1092). 
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molen är enligt Vv. GERICHTENS!) undersökningar alls ingen 

nitrocymol. FITTICA hade här t. ex. i tvänne analyser funnit 

7,12 och 7,10 % väte (beräknadt för nitrocymol 7,26 %), under 

det att V. GERICHTEN blott kunde finna 4,5, 4,7, 4,6, 4,5 % väte. 

För att på annan väg erhålla verklig nitrocymol hafva vi 

gjort ett försök att nitrera cymol med salpetersvafvelsyra. Cy- 

mol tillsattes droppvis och under ständig omröring mycket lång- 

samt till en med köldblandning starkt afkyld blandning af kon- 

centrerad svafvelsyra och beräknad mängd salpeter. Reaktionen 

försiggick lugnt, mot slutet af nitreringen blef dock blandningen 

färgad starkt mörkröd. Vid destillation af produkten med vatten- 

angor visade sig, att en icke obetydlig del af cymolen blifvit 

oangripen, men att en annan del blifvit nitrerad högre. Då 

äfven dinitrocymoler om ock svårt förflyktigas med vattenangor, 

kunde en ren mononitrocymol icke ens på detta sätt framställas. 

Man har således ännu ingen metod att framställa en om 

ock blott tillnärmelsevis ren mononitrocymol, och denna kropps 

verkliga egenskaper äro ännu obekanta. I pP 

1) Ber. D. chem. Ges. XI, 1092. 
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Berättelse om hvad sig tilldragit inom Kongl. Veten- 

skaps-Akademien under året 1885—1886. Af 

Akademiens ständige Sekreterare afgifven på 

högtidsdagen den 31 Mars 1886. 

Enligt sina grundregler har Vetenskaps Akademien till alig- 

gande att på arsdagen af sin stiftelse hvarje ar offentligen redo- 

göra för sådana tilldragelser inom hennes verkningskrets, hvilka 

må anses vara af intresse för allmänheten att lära känna. Da 

Akademien nu går att fullgöra detta aliggande, är det för henne 

en tillfredsställelse att vid en återblick på det sistförflutna året 

och en jemförelse med tidigare skeden af hennes tillvaro erfara 

och kunna utan förmätenhet uttala, att hennes verksamhet i den 

allmänna och fosterländska odlingens tjenst icke endast ostördt 

och oafbrutet fortgatt, utan derjemte blifvit allt mera omfattande 

och fruktbärande. Det är företrädesvis den starka. tillväxten till 

omfång och innehåll af hennes utgifna skrifter, och den icke 

mindre stegrade verksamheten vid de henne underlydande sär- 

skilda vetenskapliga institutioner, som för detta framåtskridande 

lemna de mest talande vitnesbörd. Vid betraktande af dessa 

lyckliga förhållanden kan Akademien icke undga att med en 

djup känsla af tacksamhet erkänna den skuld, hvari hon står i 

främsta rummet till landets upplysta styrelse och folkombud, af 

hvilka hon fortfarande fått åtnjuta ett mäktigt och frikostigt 

hägn, men äfven till enskilda gynnare, som medelst till Akade- 

mien lemnade gafvor velat främja den vetenskapliga forskningen 

inom vårt fädernesland. j 
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Det sistförflutna årets Riksdag har, pa Kongl. Maj:ts derom 

aflatna framställning, till Akademiens förfogande beviljat dels pa 

ordinarie stat ett anslag af 2,000 kronor till den zoologiska statio- 

nen vid Kristineberg 1 Bohuslän samt för främjande af de veten- 

skapliga arbetena vid densamma, äfvensom 500 kronors förhöjning 

1 det till Amanuensen vid den Meteorologiska Centralanstalten ut- 

gaende arfvode; och dels pa extra stat för innevarande ar ett belopp 

af 3,000 kronor till aflönande af räknebiträden åt Professorn J. A. 

H. GYLDEN för numerisk tillämpning af hans utarbetade teori 

för himlakropparnes rörelser pa vart solsystems större planeter, 

samt ett belopp af 4,000 kronor att tillhandahållas Professorn 

G. MITTAG-LEFFLER såsom bidrag till bestridande af kostna- 

derna för utgifvande under året af tidskriften »Acta mathematica». 

För öfrigt har Kongl. Maj:t täckts af allmänna medel anvisa 

2,000 kronor till bestridande under innevarande år af utgif- 

terna för vård och vidmakthållande af Riksmusei etnografiska 

samling; 

2,000 kronor till bestridande under samma ar af de med 

arbetena vid Riksmusei afdelning för arkegoniater och fossila 

växter förenade löpande utgifter; 

5,000 kronor till inlösen för Riksmusei räkning af vissa delar 

utaf den samling zoologiska och etnografiska föremal som Docen- 

ten CARL BOVALLIUS hopbragt under den resa han i egenskap 

af Letterstedtsk stipendiat åren 1881—1883 utfört i Vestindien 

och Central Amerika; 

2,150 kronor at statens Meteorologiska Centralanstalt till 

sodtgörelse at Telegrafverket för väderlekstelegraferingen under 

förlidet ar, för underhall af telegrafledningen mellan Akademiens 

observatorium och Telegrafverkets Centralstation i Stockholm, 

samt för telegraferingens ombesörjande vid observatorium; 

samt 500 kronor till bestridande af de oundgängliga utgifter, 

hvilka föranledas af Sveriges deltagande i ett internationelt före- 

tag, som blifvit föreslaget vid en ar 1884 i Wien hällen ornitho- 

logisk kongress, och som afser att från möjligast vidt spridda 

orter insamla iakttagelser öfver foglarnes biologiska förhållanden 
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och särskildt deras flyttning; — för verkställigheten af hvilket 

företag Akademien för Sveriges vidkommande lemnat uppdrag åt 

en för ändamalet särskildt utsedd komité. 

På Akademiens underdåniga förord har Kongl. Maj:t täckts 

att utaf det för innevarande ar a riksstat uppförda anslag till 

resestipendier samt läroböckers och lärda verks utgifvande anvisa: 

at f. d. Professorn vid Upsala universitet W. LILLJEBORG 

:1;000 kronor såsom understöd för utgifvande af ett arbete med 

titel: »Sveriges och Norges fiskar»; 

at Kollegan vid Ronneby läroverk C. A. Br en 300 

kronor såsom understöd för fortsatt utgifvande af arbetet: »Fauna 

der in der paläarctischen Region lebenden Binnenconchylien; 

och åt Lektorn vid Göteborgs högre läroverk C. J. LINDE- 

BERG 800 kronor sasom understöd för utgifvande afett exsiccat- 

verk öfver Skandinaviens Rubi; 

samt af behallningarne i anslagen till allmänna läroverken: 

at Lektorn vid högre läroverket i Strengnäs C. F. LINDMAN 

1,000 kronor för fortsatt utgifvande af logarithmtabeller, som af 

honom blifvit utarbetade företrädesvis för läroverkens behof. 

I en Akademiens föregaende ärsberättelse har blifvit medde- 

ladt, att Kongl. Maj:t hade täckts lemna tillstand för Amanu- 

ensen Dr. Hs. STOLPE att medfölja den expedition, som med 

fregatten Vanadis da skulle utgå på en verldsomsegling, för att 

derunder idka etnografiska studier och göra insamling af etno- 

grafiska föremal, med vilkor, bland annat, att de af honom under 

resan hopsamlade förmal af nämnda art skola tillhöra svenska 

staten och öfverlemnas till det under Akademiens inseende ställda 

allmänna etnografiska museum. De medel, som Dr. STOLPE för 

dylika inköp haft till förfogande, hafva blifvit såsom gäfvor lem- 

nade af H. M. Konungen och åtskilliga enskilda personer. Den 

särdeles rikhaltiga och lärorika etnografiska samling, som under 

denna med det lifligaste allmänna intresse följda expedition blif- 

vit af Dr. STOLPE hopbragt, och som omfattar omkring 6,000 

föremål hvaraf mer än 500 erhållits såsom gäfvor, är för närva- 

'rande under anordning till en allmän förevisning i H. K. H. 
Öfvers. af K. Vet-Akad. Förh. Årg. 43. N:o 4, 3 
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Arfprinsens palats, efter hvilken förevisnings slut samlingens för- 

ening med Riksmuseum skulle komma att ega rum, sedan derför 

erforderliga lokaler kunnat beredas. | 

Om andra resor, som för vetenskapliga ändamål blifvit 

utförda, har Akademien mottagit och låtit sig föredragas följande 

berättelser: 

af Läroverksadjunkten P. J. HELLBOM, som med ett af 

Kongl. Maj:t beviljadt understöd anställt undersökningar öfver 

lafvegetationen på öar vid Sveriges vestkust och på Bornholm; 

af Docenten J. CO. MOBERG, som, jemväl med offentligt 

understöd, utfört en utländsk resa för geologiska studiers idkande; 

af Docenten J. M. LovEn, som i egenskap af Letterstedtsk 

stipendiat, hvartill han af Lunds universitet varit utsedd, besökt 

de förnämsta kemiska laboratorierna 1 Tyskland, Schweiz och 

Frankrike för att taga kännedom om der använda arbets- och 

undersökningsmetoder, samt för att besöka märkligare mineral- 

fyndorter förnämligast i Tyskland; 

och med understöd af Akademien för vetenskapliga forsk- 

ningar inom Sverige: 

af Amanuensen Dr. N. WILLE, som i Bohuslän anställt 

undersökningar öfver det mekaniska systemet hos en del högre 

hafsalger; 

af Lektorn A. L. GRÖNVALL, som utfört forskningar öfver 

Skånes mossflora; 

af Docenten A. WIREN, som 1 Bohuslän anställt undersök- 

ningar öfver de marina annelidernas anatomi och histologi; 

af Filos. Licentiaten A. APPELLÖF, som inom Bohuslän 

idkat studier öfver Gastropodernas anatomi; 

af Filos. Kandidaten M. SEGERSTEDT, som Ai Bohuslän stu- 

derat detta landskaps Hydrozoer; 

af Filos. Kandidaten ©. J. JOHANSON, som inom Jemtlands 

fjelltrakter anställt undersökningar öfver parasitsvampar och pyre- 

nomyceter, 

samt af Filos. Kandidaten R. LARSSÉN, som på uppdrag 

af Akademien deltagit, gemensamt med Professor P. G. ROSEN 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1886, N:0o 4. 99 

fran Generalstabens topografiska afdelning, i utförandet af en 

telegrafisk longitudsbestämning mellan Stockholms observatorium 

och navigationsskolan i Göteborg. 

Bearbetningen af det rikhaltiga observationsmaterial, som 

aren 1882 och 1883 inhöstades vid Kap Thordsen pa Spets- 

bergen af den svenska vetenskapliga expedition, hvilken, sasom 

allmänt är bekant, af Akademien blef utrustad medelst den stor- 

artade penningegafva, som för ändamålet ställts till hennes för- 

fogande af Grosshandlaren L. O. SMITH, och med kraftigt under- 

stöd af Kongl. Maj:ts Flotta, har under det förflutna äret fort- 

gått men ännu icke hunnit fullbordas. Denna bearbetning verk- 

ställes af observatörerne sjelfva, nämligen de astronomiska och 

meteorologiska observationerna af Filos. Kandidaten N. EKHOLM, 

de jordmagnetiska af Fil. Kandidaten E. O. SOLANDER, norr- 

skensobservationerna af Filos. Kandidaten V. C. CARLHEIM- 

GYLLENSKIÖLD, och observationerna öfver luftelektriciteten af 

Civilingeniören S. A. ANDREE. Af detta digra och mödosamma 

arbete har dock den afdelning, som omfattar norrskensobserva- 

tionerna, blifvit fullständigt afslutad, så att en af Herr CARLHEIM- 

GYLLENSKIÖLD deröfver utarbetad afhandling redan för någon 

tid sedan kunnat befordras till trycket och inom några månader 

torde färdig utkomma. Dä dessutom iakttagelserna öfver luft- 

elektriciteten föreligga i det närmaste fullständigt bearbetade och 

äfven bearbetningen af de öfriga observationsserierna betydligt 

framskridit, är all anledning att antaga, att offentliggörandet 

skall oafbrutet kunna fortgå, intill dess hela arbetet, som är 

beräknadt att omfatta två starka qvartband, blir fulländadt och 

kan framläggas för allmänheten. 

Likasom tillförene har Akademien äfven under det nu för- 

lidna äret haft att afgifva utlätanden i åtskilliga ärenden, som 

blifvit dels af Kongl. Maj:t och dels af offentliga embetsverk till 

henne hänskjutna, och hvarvid vetenskaplig utredning varit er- 

forderlig.. Sålunda har Akademien pa Kongl. Maj:ts befallning 

haft att yttra sig öfver flere underdåniga ansökningar om anslag 

af allmänna medel för vetenskapliga ändamål, äfvensom i en af 
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senaste revisorer af Elementarlärarnes enke- och pupillkassa väckt 

fraga om rätta tolkningen af en pa sannolikhetsberäkning bero- 

ende paragraf i det för kassan gällande reglemente, samt pa an- 

modan af Kongl. Generaltullstyrelsen i tvänne besvärsmäl rö- 

rande tullbehandling af till riket införda varor, SY 

Det har för Akademien varit en stor tillfredsställelse att 

under det förflutna året se ett verk fullbordadt, som under en 

följd af år utgjort föremål för hennes omtanka och sträfvanden, 

i det att den minnesstod öfver var store LINNÉ, till hvars astad- 

kommande och uppresande i Sveriges hufvudstad Akademien in- 

bjudit svenska allmänheten att lemna bidrag, den 13 sistlidne 

Maj blef högtidligen aftäckt inföor H. M. Konungen, Akademiens 

höge Beskyddare. Fullbordandet af detta verk har visserligen 

genom omständigheter, som det vore allt för vidlyftigt att vid 

detta tillfälle utförligt omhandla, blifvit fördröjdt långt utöfver 

den tid, som ursprungligen varit beräknad. Helt och hållet för- 

tigas må dock icke, att den härtill väsentligast bidragande or- 

saken har varit den förändring och utvidgning af hela planen 

för minnesstoden och dess plats, hvarom under tiden underhand- 

lades och som slutligen blef antagen, i det att ursprungligen en 

helt enkel stod, bestående blott af LINNÉS ståndbild pa en enkel 

fotställning af granit och med plats a planen framför Akade- 

miens hus, var afsedd, medan det monument, som nu framstår i 

fullbordadt skick i Humlegården, omfattar icke mindre än fem 

konstnärligt utförda figurer, hvilande på en derefter lämpad, 

mera sammansatt fotställning af utsökt skönhet. Det torde böra 

medgifvas, att det af denna anledning förorsakade dröjsmålet i 

sjelfva verket ländt till stor vinst för det hufvudsakliga ända- 

målet, som varit att åstadkomma ett för århundraden afsedt 

monument, som vore värdigt icke mindre sitt höga föremål än 

äfven svenska folket. Akademien tror sig vara en tolk för den 

allmänna meningen, då hon uttalar det omdömet, att detta ända- 

mål är lyckligt vunnet, och då hon egnar en gärd af erkännande 

och hyllning åt skaparen af detta konstverk, den beklagligen 

redan med döden bortgångne utmärkte konstnären FRITHIOF 
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KJELLBERG. Akademien kan vid detta tillfälle icke heller 

underlåta att med tacksamhet erinra om den allmänna hängif- 

venhet, hvarmed hennes upprop till svenska allmänheten angä- 

ende detta monument varit omfattadt, och särskildt om det 

kraftiga understöd, som hufvudstadskommunen genom dess full- 

mäktige låtit komma detta fosterländska företag till del, i det 

att hela kostnaden för den dyrbara fotställningen och monumen- 

tets uppställning samt platsens ordnande uteslutande blifvit med 

stadens medel bestridd. En summarisk redogörelse för de af 

Akademien för ändamålet uppburna medel och deras användande 

har Akademien låtit införa i några af hufvudstadens större tid- 

ningar till samtliga subskribenters kännedom. 

En annan angelägenhet, som under senare tiden jemväl i 

hög grad tagit Akademiens omtanka i anspråk, har varit ord- 

nandet af den stiftelse, som framlidne Professor P. J. BERGIUS 

mot slutet af förra århundradet genom testamente anförtrott åt 

Akademiens vård för uppehållande af en trädgårdsskola, efter 

det att Akademien med Kongl. Maj:ts tillstånd försålt stiftelsens 

egendom Bergiilund, som genom den för denna trakt af staden 

faststälda stadsplan blifvit för det af testator afsedda ändamål 

icke längre användbar. Sedan 1885 års riksdag på Kongl. Maj:ts 

derom gjorda framställning bifallit, att till Akademien finge för- 

säljas den under Haga Kongl. lustslott lydande egendomen Fre- 

skati med dertill hörande lägenheten Gustafsborg att tillträdas 

den 14:de i denna månad, och sedan Kongl. Maj:t genom nådigt 

bref godkänt denna egendom att sättas i stället för Bergiilund 

till uppfyllande af Professor BERGII testamente, har köpet af 

samma egendom numera blifvit verkstäldt. Med vederbörligt 

tillstånd och efter särskildt aftal med arrendatorn af Freskati 

kunde den Bergianska trädgårdsskolan likväl dit öfverflyttas 

redan sistliden höst eller vid den tid, då Bergiilund borde, enligt 

köpeaftalet, till dess nya egare öfverlemnas, hvadan altså något 

af brott i skolans verksamhet till följd af egendomsombytet icke 

uppstått utan densamma kunnat oafbrutet fortgå. Det ligger i 

sakens natur, att åtskilliga år måste förgå, innan den nyför- 
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värfvade egendomen kan hinna fullständigt ordnas för sitt nya 

ändamal; men det lider intet tvifvel, att den Bergianska stiftel- 

sen genom den timade förändringen ansenligen vunnit, och att 

testators afsigter derigenom pa ett långt bättre och mot en 

nyare tids fordringar svarande sätt skola komma att uppfyllas. 

Genom gäfvobref af den 8 Augusti 1884 har Akademiens 

framlidne ledamot Doktor A. F. REGNELL till Akademien do- 

nerat en summa af 40,000 kronor, som skall bilda en stående 

fond under namn af A. F. REGNELLS Zoologiska gäfvomedel, 

och hvars arliga ränteafkastning skall användas till främjande 

af zoologisk forskning, för hvilket ändamal Akademien eger att 

bevilja understöd vare sig för författande af afhandlingar öfver 

zoologiskt material som tillhör det Naturhistoriska Riksmuseum, 

när författaren enkom härför under längre tid uppehåller sig i 

hufvudstaden, eller för undersökning som afser att utreda någon 

större eller mindre del af landets, sötvattnens eller hafvets djur- 

verld inom Sverige och tillgränsande områden i vår verldsdel, 

eller för resor till mera aflägsna orter för zoologisk forskning i 

naturen eller i museer, eller slutligen för andra företag och at- 

gärder, som anses befordra zoologien och dess studium. Dylika 

understöd komma under innevarande år för första gången att, 

efter skedda ansökningar, beviljas för att under nästkommande 

ar användas, hvarom längre fram närmare tillkännagifvande 

kommer att i allmänna tidningar införas. 

I anseende till det i senare tider starkt växande omfånget 

af Akademiens skrifter, äfvensom för att underlätta deras be- 

gagnande och spridning, har Akademien funnit sig föranlåten att 

från och med innevarande ar införa en ny anordning af tvänne 

utaf sina publikationsserier, nämligen Bihanget till Akademiens 

Handlingar och Öfversigten af hennes förhandlingar. Hittills 

hafva i dessa serier varit hopförda afhandlingar och uppsatser i 

alla de vetenskaper, som äro hufvudsakliga föremål för Akade- 

miens verksamhet, och uteslutande i den ordning, som bestämts 

af dagen då de blifvit till Akademien inlemnade, hvaraf följden 

varit, att en vetenskapsidkare, som velat taga kännedom om 
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afhandlingar i något visst ämne, har måst söka dessa bland en 

stor mängd afhandlingar äfven i andra ämnen, och att, om han 

såsom köpare velat tillegna sig hvad för honom vore af intresse, 

han har måst förvärfva sig publikationsserierna i deras helhet. 

För att i någon mån undanrödja dessa olägenheter och till- 

mötesgå derom uttalade önskningar har Akademien antagit den 

förändrade anordning af ifrågavarande publikationsserier, att 

Öfversigten inskränkes till att upptaga, förutom redogörelsen för 

Akademiens sammankomster och förteckningen öfver skänker till 

biblioteket och museum, endast kortare referater af större af- 

handlingar och smärre originaluppsatser utan planscher, till- 

sammans omfattande ej mer än omkring två tryckark för hvarje 

mänadshäfte; och att Bihanget, hvartill hänföras alla större af- 

handlingar och uppsatser, som ej blifvit antagna för sjelfva 

Handlingarne, delas i fyra från hvarandra skiljda afdelningar, 

nämligen: 

afd. I: matematik, astronomi, mekanik, fysik, meteorologi 

och beslägtade ämnen; 

afd. II: kemi, mineralogi, geoguosi, fysisk geografi och be- 

slägtade ämnen; 

afd. III; botanik, omfattande både lefvande och fossila växt- 

former; 

afd. IV: zoologi, deri inberäknad antropologi, och omfattande 

både lefvande och fossila former. 

Akademiens Handlingar komma deremot att fortfarande för- 

blifva anordnade på samma sätt som hittills. 

Utgifvandet från trycket af Akademiens skrifter har under 

året oafbrutet fortgätt och framskridit i den mån deras växande 

omfång och särskildt de talrika och dyrbara planscher, hvarmed 

en mängd afhandlingar varit försedda, det medgifvit. Af Hand- 

lingarne har intet nytt band kunnat färdigt utkomma, hufvud- 

sakligen på grund af svårigheter i afseende på planscher; men 

den betydligaste delen af det 21:sta bandet, omfattande åren 

1884 och 1885, har dock lemnat pressen. — Af Bihanget till 

'Handlingarne hafva 9:de och 10:de banden, hvartdera deladt i 
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tva häften, fullständiga utkommit, hvarförutom en ej ringa del 

af 11:te bandet, med hvilket Bihangets hittillsvarande anordning 

afslutes, blifvit tryckt. — Öfversigten af Akademiens förhand- 

lingar för ar 1885, eller dess 42:dra årgång, är i det aldra när- 

maste färdigtryckt och kommer inom helt kort tid att blifva i 

fullbordadt skick tillgänglig; hvarjemte denna tidskrifts två för- 

sta maänadshäften för innevarande år, anordnade efter den an- 

tagna nya planen, lemnat pressen. — Af det fortlöpande arbetet: 

»Meteorologiska iakttagelser i Sverige», hvilket innehåller en be- 

arbetad sammanställning af de vid statens meteorologiska sta- 

tioner utförda observationer, har 22:dra bandet utkommit, samt 

af arbetet: »Astronomiska iakttagelser och undersökningar på 

Stockholms observatorium» hafva tre nya häften utgifvits. — 

Dessutom har Akademien låtit från trycket utgifva ett af Läro- 

verkskollega D:r E. ÄHRLING författadt arbete med titel: »CARL 

VON LINNÉS brefvexling», innehållande en förteckning pa LINNES 

samtliga kända korrespondenter, sa väl svenskar som utländnin- 

gar, med angifvande af deras titlar och hemvist samt födelse- 

och dödsår, savidt dessa kunnat utrönas, äfvensom angifvande af 

datum för hvarje bref sa väl från som till LINNÉ. 

På Akademiens Observatorium hafva, vid sidan af de van- 

liga löpande göromalen, de med särskildt statsanslag bekostade 

räknearbetena för framställning af teorierna för vårt solsystems 

hufvudplaneter blifvit fortsatta och så fortskridit, att de redan 

omfatta de till teorien för systemet Jupiter—Saturnus—Uranus 

hörande termerna af första och andra ordningen i afseende på 

massorna. Vid dessa räkningar har isynnerhet Doktor P. HARZER 

från Leipzig, som en längre tid härstädes uppehållit sig, men 

som numera vunnit anställning vid Ryska Centralobservatorium 

Pulkowa, varit verksam, och till någon del äfven Filos. Licen- 

tiaten CHARLIER i Upsala. Förutom nyssnämnde D:r HARZER 

hafva äfven D:r A. SHDANOW från S:t Petersburg samt Stude- 

randene M. BRENDEL och V. WELLMAN från Berlin under 

delar af året idkat teoretiska astronomiska studier vid observa- 

torium. Professor GYLDENS föreläsningar i teoretisk astronomi, 
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för hvilkas uppehällande H. M. Konungen och jemväl enskilda 

personer donerat ett kapital, har i medeltal varit besökt af sex 

ahörare, deribland nyssnämnda utländska astronomer och astro- 

nomie studerande. Derjemte hafva Doktorerne SHDANOW och 

HARZER under vistelsen hästädes utarbetat hvar sin afhandling 

öfver ämnen i den astronomiska perturbations-teorien, af hvilka 

afhandlingar den ena redan är tryckt och den andra för när- 

varande är under tryckning bland observatoriets publikationer. 

Vid Akademiens fysikaliska kabinet hafva under äret 

flera undersökningar inom dithörande vetenskapsomräde blifvit 

utförda dels af Akademiens Fysiker sjelf och dels af yngre veten- 

skapsidkare, som derstädes under längre eller kortare tider varit 

verksamma, sasom af Docenten S. ARRHENIUS, Filos. Licentia- 

ten KAHLMETER och Filos. Kandidaten ISBERG; och hafva 

frukterna af dessa arbeten blifvit nedlagda i afhandlingar, som 

offentliggjorts i Akademiens skrifter. Utaf kabinettets instru- 

mentsamling hafva åtskilliga apparater äfven varit för veten- 

skapligt bruk utlånade. — De Thamiska föreläsningarne hafva, 

med Akademiens medgifvande, blifvit under förlidet års sista 

månader hållna af Lektorn E. JÄDERIN öfver astrofysik, och 

under innevarande ars första månader af Professorn O. PETTERS- 

SON, som dervid föredragit de nyare undersökningarne rörande 

vattnets och isens egenskaper. Bada föreläsningsserierna hafva 

besökts af en mycket talrik församling af intresserade åhörare. 

Akademiens Bibliotek, som fortfarande hållits öppet för 

besökande under bestämda timmar hvarje Onsdag och Lördag 

samt för öfrigt varit tillgängligt de flesta helgfria förmiddagar, 

har äfven under det förflutna året varit med stor begärlighet 

anlitadt. I närvarande stund äro derifran utlånade 8,537 band 

och lösa nummer af tidskrifter till 163 personer. Genom gåfvor, 

inköp och byten har bokförradet ökats med 3,988 band och 

småskrifter, hvilken höga siffra i främsta rummet beror på skän- 

ker, hvaribland 318 band från framl. D:r A. F. REGNELL och 

540 småskrifter från Professor Th. FRIES. — Akademiens egna 
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skrifter utdelas för närvarande till 703 institutioner och personer, 

hvaraf 231 inom och 472 utom landet. 

Verksamheten vid statens, under Akademiens inseende ställda 

Meteorologiska Centralanstalt har fortgatt efter samma plan 

som tillförene.e De pa grund af dagligen inkommande in- och 

utländska väderlekstelegram vid anstalten konstruerade synop- 

tiska kartor hafva fortfarande blifvit på hittills öfligt sätt för 

allmänheten bekantgjorda, och likaså den väderleksöfversigt, som 

grundas på de hvarje dag anländande morgontelegrammen. — 

Statens meteorologiska stationer äro för närvarande 34 till an- 

talet, hvarförutom observationer öfver temperatur och nederbörd 

med egna eller från anstalten till låns bekomna instrument an- 

ställas a flera privatstationer. Fullständiga observationsserier 

hafva inlemnats af läroverkskollega R. BILLMANSSoN i Nora, 

kassören D. EGNELL i Gysinge, jägmästaren J. J. von DÖBELN 

1 Björkholm, kapten TH. EKENMAN i Helmershus, telegrafföre- 

standaren V. VON MÜHLENFELS i Falköping, med. doktorn C. 

H. NEREN i Skeninge och telegrafkommissarien J. E. ERICSSON 

i Nässjö; vidare fran Ronneby helsobrunn och Experimental- 

fältet vid Stockholm samt fran 3 stationer inom Hallands län, 

inrättade pa dess Hushällningssällskaps bekostnad, och från en 

station inom Upsala län. — Äfven deltager vårt land fortfa- 

rande i de så kallade simultana observationerna med 5 svenska 

stationer, vid hvilka iakttagelserna verkställas kl. I e. m. svensk 

borgerlig tid. — Å de utaf skogsmedel bekostade meteorologiska 

försöksstationer hafva iakttagelserna fortgått efter samma plan 

som under de senaste åren, och hafva beräkningarne af före- 

gående årens observationer icke obetydligt framskridit. Såsom 

bihang till Kongl. Domänstyrelsens ärsberättelse har offentlig- 

gjorts: en afhandling af Amanuenseen H. E. HAMBERG med 

titel: »Om skogarnes inflytande på Sveriges klimat». — Det sy- 

stem af stationer för iakttagelser öfver nederbörden och delvis 

öfver lufttemperaturen, som bekostats af Hushållningssällskapen 

och togo sin början ar 1878, är ännu i fortsatt oförminskad 

verksamhet. Om till hithörande stationer läggas statens meteo- 
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rologiska stationer äfvensom de, hvilka lyda under Centralan- 

stalten och under Nautisk-Meteorologiska Byran samt de privata 

och skogsstationerna, vid hvilka alla nederbörden iakttages efter 

en och samma plan, blir antalet af nederbördsstationer inom 

landet 424, fördelade pa rikets samtliga län. Jakttagelserna vid 

alla dessa stationer insändas till Centralanstalten och publiceras 

i tidskriften: »Mänadsöfversigt af väderleken i Sverige», hvilken 

redigeras af Amanuensen Dr H. E. HAMBERG under anstaltens 

inseende och uppehälles hufvudsakligen genom prenumeration af 

Hushällningssällskapen. Af denna tidskrift hafva fem argangar, 

för åren 1881—-1885, hittills utkommit. Deri har under året 

fortsatts den under förra aret pabörjade korta klimatbeskrifning 

öfver rikets särskilda län, grundad pa de 26 sista årens iakt- 

tagelser. — Det system af iakttagelser öfver isförhållanden, ask- 

väder och fenologiska företeelser, som år 1881 öfverflyttades från 

Upsala meteorologiska observatorium till Centralanstalten, har 

fortgätt efter oförändrad plan; och hafva till anstalten inkommit 

journaler från 58 observatörer öfver isläggning och islossning, 

från 78 öfver iakttagna åskväder och från 77 öfver periodiska 

företeelser inom växt- och djurverlden. — Synoptiska tabeller 

hafva upprättats öfver väderleken för hvarje dag af året 1884, 

upptagande nederbördens art och mängd, askväder, dimma, dagg, 

rimfrost, luftens genomskinlighet, solrök, norrsken m. m. I dessa 

tabeller ingå iakttagelser från landets samtliga stationer. — 

Under sista sommaren inspekterade Amanuensen Dr HAMBERG 

stationerna Askersund, Umeå, Stensele, Pitea och Haparanda. 

— Anstalten har slutligen meddelat en mängd meteorologiska 

upplysningar ät såväl in- som utländska myndigheter och en- 

skilda personer. 

Det Naturhistoriska Riksmuseum har fortfarande, såsom 

tillförene, hållits för allmänheten tillgängligt alla Onsdagar och 

Lördagar kl. 12—2 samt Söndagar kl. 1—3 på dagen. Till- 

trädet har varit afgiftsfritt utom om Lördagarne, da en afgift 

af 25 öre för person blifvit fordrad. Det trångmål, hvari Mu- 

” seum redan sedan många år tillbaka befunnit sig i afseende pa 
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utrymme för dess samlingar, har, dess värre, icke allenast icke 

blifvit afhjelpt utan tvärtom ganska väsentligen stegradt genom 

samlingarnes fortgående tillväxt. Äfven under det sistförflutna 

året hafva dessa vunnit betydliga förkofringar, såsom framgår 

af följande kortfattade redogörelse för museets särskilda afdel- 

ningar. 

Till Riksmusei mineralogiska afdelning hafva under året. 

flera värdefulla inköp gjorts, bland hvilka må nämnas: betydliga. 

suiter af topas från Brasilien, innehållande vätske-inneslutningar 

och afsedda för de undersökningar, som vid afdelningens labora- 

torium pågå rörande rätta sammansättningen af de i topasens. 

porer inneslutna vätskor, som för omkring 60 år sedan upp- 

täcktes af BREWSTER, och rörande hvilkas kemiska beskaffenhet 

hittills alldeles origtiga åsigter varit bland mineraloger och ge- 

ognoster rådande; några stuffer af det mineral, argyrodit, i 

hvilket Professor WINKLER i Freiberg upptäckt det nya ämnet 

Germanium; atskilliga nya och särdeles intressanta mineral från 

Colorado i Nordamerika; ett af de största guldstycken, vägande 

50 gram, som erhållits från guldvaskerierna vid Ivalo i Finska 

Lappland; en särdeles vacker skifva af böjlig qvartsit (Itakolu- 

mit) från Delhi; ett vackert stycke fluorescerande bernsten från 

Sicilien m. m. Flere delvis mycket vackra suiter af skandina- 

viska mineral hafva blifvit inköpta mestadels från arbetare vid 

grufvor och stenbrott, såsom från Nordmarken, Pajsberg, Sjö- 

grufvan och Långban i Sverige, samt från Moss, Brevig, Aren- 

dal och Hitterö i Norge. — Äfven genom byten hafva åtskilliga 

vackra mineral erhållits, särskildt af franske mineralogen LA- 

CROIX. — Bland gafvor må nämnas en vacker suit af stora 

bergkristaller jemte columbit och feltspat från Paavo qvartsbrott 

i Finland, skänkta af Brukspatron E. LINDSAY V. JULIN; at- 

skilliga mineral från Ilmenberget, erhållna af Statsrådet HIRIA- 

KOFF i S:t Petersburg; några meteorstenar från Pultusk, skänkta 

af Professor CoHEN i Greifswald. — Under sistlidne sommar har 

Assistenten vid afdelningen G. LINDSTRÖM för insamlande af 

mineral för musei räkning besökt grufvorna i Filipstads bergslag 
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och nägra mineralfyndorter längs kusten af södra Norge upp 

till Bergen. — Undersökningsmaterial har fran museets förräder 

tillhandahällits åtskilliga in- och utländska forskare, och ett 

antal för museet obehöfliga dupletter öfverlemnats till Stock- 

holms Högskola. — På afdelningens laboratorium hafva verk- 

ställts åtskilliga analytiska arbeten, och såsom resultat deraf 

flere meddelanden blifvit lemnade till vetenskapliga facktid- 

skrifter. 

Den botaniska afdelningen har under året förkofrats säväl 

genom skänker som genom byten och köp. Akademien har till 

afdelningen öfverlemnat de fanerogam- och svampsamlingar, som 

Kandidat C. J. JOHANSSON, hvilken af Akademien åtnjutit rese- 

understöd, enligt föreskrift insändt. Bland öfriga gafvor ‚ma 

nämnas: alger af Mr E. HoLMEs i England, Dr N. G. W. LA- 

GERSTEDT, Dr C. SANIO i Preussen; svampar af Prof. CHR. AU- 

RIVILLIUS, Kandidat O. JUEL, Dr M. A. LINDBLAD, Kansli- 

rådet G. MEVES, Prof. A. G. NATHORST, Presidenten C. F. 

WARN; lafvar af Obergerichtsrath F. ARNOLD i München och 

Dr P. J. HELLBOM; pressade fanerogamer af Lektor S. ALM- 

avıst, Prof. F. CORBIERE i Cherbourg, Danska kommissionen 

för ledningen af Grönlands undersökning, Prof. A. ENGLER i 

Breslau, Prof. Asa GRAY i Cambridge, Kandidat TH. HOLM i 

Köpenhamn, Dr C. HÅKANSON, Kandidat K. P. HÄGERSTRÖM, 

Dr K. KEcH i Österrike, Dr A. LE JoLis i Cherbourg, Patron 

A. E. LUHR, Dr F. Pax i Breslau, Dr C. Sanıo, Dr L. SCHLE- 

GEL, Häradshöfding C. ©. SCHLYTER, Telegrafkommissarien F. 

SVANLUND, Hr R. v. UECHTRITZ i Breslau, Lektor L. J. WAHL- 

STEDT och Amanuensen V. T. ÖRTENBLAD, hvartill kommer 

l:sta fascikeln af Docenten B. JÖNSSONS och Lektor L. J. 

WAHLSTEDTS exsiccatverk: »Urval af svenska fodergräs»; mor- 

fologiska föremål af Lektorerne E. ADLERZ, S. ALMQVIST och 

H. W. ARNELL, Prostarne G. och E. H. ANNELL, Prof. CHR. 

AURIVILLIUS, Amanuensen ©. BENDIX, Prof. A. W. EICHLER 

i Berlin, Hr J. HENRIKSSON, Lektor C. H. JOHANSSON, Ad- 

junkt TH. KRoK, Dr N. LAGERSTEDT, Adjunkt C. J. LALIN, 
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Studeranden S. LAMPA, Kandidat C. A. E. LENSTRÖM, Arti- 

sten G. LILJEVALL, Patron A. E. LUHR, Prof. A. G. NA- 

THORST, Frih. A. E. NORDENSKIÖLD, Direktör A. PIHL, Dr 

G. RINGIUS, Dr L. SCHLEGEL, Frih. C. SKOGMAN, Lektor A. 

SKÄNBERG, Dr N. WILLE, Student ©. ÖRTENBLAD och Ama- 

nuensen V. TH. ÖRTENBLAD, hvartill komma de under Inten- 

dentens resa i Ungern gjorda samlingar af alger, svampar och 

fanerogamer. — Genom byte hafva erhållits från botaniska träd- 

garden i S:t Petersburg en större samling sydamerikanska och 

asiatiska fanerogamer, från botaniska museet i Göttingen en 

samling central-amerikanska fanerogamer, från botaniska uni- 

versitetsmuseerna i Wien och Montpellier sydeuropeiska och från 

Professorerne P. MAGNUS och P. ASCHERSON i Berlin afrikanska 

och tyska fanerogamer, hvartill kommer en talrik mängd frukter 

och frön från Sverige, Danmark, Ryssland, Tyskland, Österrike- 

Ungern, Holland, Frankrike, Schweiz, Italien, Spanien och Por- 

tugal af de respektive ländernas botaniska institutioner. — Ge- 

nom köp hafva förvärfvats grekiska och nordamerikanska fane- 

rogamer, skandinaviska och amerikanska frukter, nordameri- 

kanska alger samt exsiccatverken »Hieracia N&geliana exsiccata» 

Ed. A. PETER, Cent. I—III, och »Fungi Hungarici» Ed. G. 

LiNHART, Fasc. I—IV. — Delar af de skandinaviska, arktiska, 

allmänna och REGNELL’ska herbarierna samt af den morfologisk- 

anatomiska samlingen hafva varit utlanade för vetenskaplig be- 

arbetning till specialister i Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, 

England och Frankrike. — Vetenskapliga undersökningar hafva 

vid den botaniska afdelningen blifvit utförda, utom af Inten- 

denten sjelf, af Lektor S. ALMQVIST, Kandidat R. BoLDT från 

Finland, Kamrer C. H. BRANDEL, Kandidat O. JUEL, Student 

J. AF KLERCKER, Adjunkt TH. KRoK, Student G. LAGERHEIM, 

Prof. A. G. NATHORST, Doktorerne C. F. NYMAN, G. RINGIUS 

och N. WILLE m. fl. 

Riksmusei Vertebrat-afdelning har varit med skänker ihäg- 

kommen af H. K. H. HERTIGEN AF VESTERGÖTLAND, Dr O. 

v. FRIESEn, Hr ©. A. LINDAHL, Bokhällaren GUINCHARD, Hr 
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E. F. GRÖNQVIST i Östhammar, Hrr G. A. BASTMAN, och ©. 

E. BONNENFANT, Maskinisten G. LUNDSTRÖM, Fiskaren J. E. 

EKMAN, Baron L. FÄGERSKJÖLD, Kassören C. HÄKANSON, 

Grosshandlaren E. WENNERSTRÖM, Fyrmästaren S. STEFFANS- 

son, Källarmästaren JOHANSSON och Hyrkusken RAMBERG. Till 

etnografiska samlingen hafva likaledes värdefulla skänker in- 

kommit fran Fröken ECKERMAN, Dr G. EISEN, Justitieraad C. 

L. STEINHAUER, Maskinisten G. LUNDSTRÖM, Dr F. NETZLER, 

Grosshandlaren C. V. LÄNGSTADIUS, Dr E. RIEBEcK, Frih. 

NORDENSKIÖLD, Prof. G. LINDSTRÖM och Hr C. HESSLINGER. 

— Konservatorsverksamheten vid afdelningen har hufvudsakli- 

gast egnats åt förarbeten för den slutliga uppställningen af mu- 

seets stora hvalskelett, af hvilka det ena i sin helhet och kra- 

nierna till tre andra blifvit färdigpreparerade i macerationshuset 

vid Lilla Värtan. Åtskilliga foglar hafva ock blifvit uppstop- 

pade, ehuru utrymmet i museilokalerna ej medgifvit deras ut- 

ställning, äfvensom exemplar af unga chimpanser och orang- 

outan samt gibboner, hvilka funnit plats i museets stora galleri 

uti två af Frih. O. DICKSON skänkta skap. — Vid den etno- 

grafiska samlingen hafva föremalens bestämning och katalogise- 

ring fortgatt under närmaste ledning af Fröken K. PÄLMAN. 

Till denna samling hafva nya föremål förvärfvats genom inköp 

från Nya Guinea och Påskön. 

Bland gafvor, som afdelningen för lägre evertebrater under 

de senare åren fatt emottaga, utmärker sig den af Löjtnant H. 

SANDEBERG donerade rika samlingen af lägre hafsdjur från det 

nordliga Rysslands ishaf, en frukt af hans vidsträckta resor i 

dessa trakter, hvilken samling på ett särdeles välkommet sätt 

fyller en lucka i museets arktiska fauna. Andra tillökningar 

har afdelningen såsom vanligt erhållit genom naturaliehandeln 

samt genom gafvor och byten. För vetenskapliga undersök- 

ningar hafva delar af samlingarne varit hållna tillhanda åt Pro- 

sektorn Dr THEEL, Docenterne CARL AURIVILLIUS och WIREN, 

Dr FRISTEDT, m. fl. — Vid Akademiens zoologiska station Kri- 

stineberg, hvilken, sasom bekant, är grundad pa donationer af 
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framlidne Dr A. F. REGNELL, var vid midsommartiden förlidet 

år den inre, af vindmotorer drifna vattenledningen med talrika 

aqvarier af fera slag, fullbordad och hölls i full och nästan 

oafbruten gång till arbetenas slut i September. Stationen var 

besökt af sju zoologer och botanister, som nu kunde draga full 

nytta af institutionen i dess fullständiga skick. 

Riksmusei entomologiska afdelning har sasom gafvor fått 

mottaga åtskilliga sällsyntare skandinaviska insekter af Kon- 

servatorerne W. MEVES och S. LAMPA, Hrr A. F. CARLSSON 

och G. HOFGREN, samt -skalbaggar från Cap af Hr L. PERIN- 

GUEY. Dessutom har en större samling af intressanta insekter 

och spindeldjur från Kamerun hemsändts af Hrr G. VALDAU 

och K. KNUTSSON och tillsvidare deponerats i Riksmuseum. Ge- 

nom inköp har förvärfvats en samling skalbaggar fran Niam- 

Niamlandet i Afrika, en samling sällsyntare finska Coleoptera, 

Hemiptera och Lepidoptera från Prof. J. SAHLBERG, några fjä- 

rilar från Labrador genom Hr H. B. MÖSCHLER, en del tro- 

piska Coleoptera och Lepidoptera från Dr O. STAUDINGER, 

några insekter från provinsen Parana i Brasilien genom Hr P. 

D. JANSSON. — För vetenskapligt ändamål hafva större eller 

mindre grupper af samlingarne utlanats till Prof. O. M. REUTER 

i Åbo, Dr E. BERGROTH i Helsingfors, Hr A. Kuwerr i Preus- 

sen, Kandidat W. SÖRENSEN i Köpenhamn samt till Prof. J. 

Mick i Wien. I museum hafva samlingarne radfragats af Kon- 

servator S. LAMPA, Prof. OÖ. TH. SANDAHL, Dr E. HAGLUND, 

Konservator W. MEvEs, Häradshöfding J. HULTGREN, Hr G. 

HOFGREN, Hr A. F. CARLSSON, Jägmästaren J. H. WERMELIN, 

Apothekaren I. NORDIN samt Hr G. NORDENSKIÖLD. — Till 

Stockholms Högskolas zootomiska institut har öfverlemnats en 

samling skalbaggar fran alla verldsdelar. 

Den palwontologiska afdelningen har riktats med följaude 

gäfvor: silurförsteningar af Mr Joun GRAY i Hagley, en säll- 

synt gotländsk trilobit af Studeranden H. HEDSTRÖM, en större 

stuff ungulitsandsten från Estland af Dr G. HoLMm, skånska 

silurförsteningar af Frih. ©. KURCK, åtskilliga gotländska ko- 
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raller af Tullförvaltaren J. F. LYTH, sällsynta silurtrilobiter af 

Kandidat H. MUNTHE, grönländska kritfossilier, skanska krit-, 

rhät- och liasfossilier samt land- och sötvattensmollusker ur 

Jemtlands kalkstuff af Prof. A. G. NATHORST, gipsaftryck af 

en mastodonbete samt af en half underkäk och en kindtand af 

samma djurart af Dr R. PHILIPPI i Valparaiso, en samling is- 

ländska, pleistocena mollusker af Hr THORVALD THORODDSEN, 

en nordamerikansk trilobitart af Löjtnant VOGDES i Newyork. 

Dessutom hafva under förliden sommar insamlingar ur de Jemt- 

ländska silurlagren blifvit för afdelningens räkning utförda med 

frikostigt enskildt understöd af tva Akademiens ledamöter. Ge- 

nom utbyten hafva erhållits nordamerikanska devon- och silur- 

erustaceer af Mr CH. BEECHER i Albany, mesozoiska och ter- 

tiära koraller från Frankrike af M. DAGINCOURT i Paris, större 

samlingar ur Belgiens stenkols-, krit- och tertiärformationer af 

A. PIRET 1 Tournai, asterider och crinoideer i devonisk skiffer 

från Bundenbach af STÖRTZ i Bonn, en rik samling nordameri- 

kanska cambriska försteningar af Mr CH. WALCOTT i Washing- 

ton. Större och mindre suiter hafva inköpts från Östergötland, 

Gotland, Rhentrakten och Estland. — För vetenskapliga arbeten 

hafva samlingarne anlitats af Prof. BRÖGGER, Dr GOTSCHE i 

Berlin, Prof. J. HALL från Albany, Mr J. G. HınDe i Mitscham 

(England), Dr G. HoLm, Prof. B. LUNDGREN, Prof. MoJsıso- 

vicz i Wien och Prof. T. THORELL. 

Riksmusei afdelning för arkegoniater och fossila växter har 

under året vunnit rätt betydliga tillöükningar dels såsom gäfvor 

och dels genom köp och byten. Till arkegoniatsamlingen hafva 

såsom gafvor lemnats: en större samling tyska mossor af Dr 

SANIO 1 Preussen, grönländska mossor af Dr N. O. HOoLST, 

»Musei frondosi scandinavie exsiccati» fasc. 2 af utgifvaren Apo- 

thekaren L. SILLEN i Hedemora, en särdeles vacker samling 

svenska gymnospermer och kärlkryptogamer af Lektor S. ALM- 

QVIST, ormbunkar från Ostindien af Dr L. SCHLEGEL, barr- 

trädskottar af Frih. G. v. PAYKULL, diverse samlingar från 

 Riksmusei botaniska afdelning, kärlkryptogamer samlade af af- 
Öfversigt af K. Vet.A-kad. Förh. Årg. 43. N:o 4. 4 
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‘delningens Intendent och af hans assistent Hr A. F. CARLSON. 

Till samma samling har genom inköp förvärfvats framl. Prof. 

HJ. HOLMGRENS vackra och omfattande samling af svenska 

mossor, framl. Doktor E. V. EKSTRANDS efterlemnade moss- 

samling, »Musci Fennie exsiccat» fasc. 6 af Dr V. F. Bro- 

THERUS, m. m. — Till samlingen af fossila växter har Frih. 

C. KURCK förärat en vacker och värderik serie kalkstuffväxter 

fran Benestad i Skane, Jägmästaren N. SJÖBERG i Äsele och 

Dr N. ©. Horst kalktufiväxter från Åsele lappmark. Af stif- 

telsen »Lars Johan Hiertas minne» har afdelningen fatt mottaga 

ett penningebidrag för att låta anställa undersökningar af jemt- 

ländska kalktufflagringar, hvilka undersökningar blifvit utförda 

af Assistenten A. F. CARLSON, som derifrån hemfört omfattande 

samlingar af bladaftryck. Hr CARLSON har vidare under resor 

i Skane och på Bornholm hopbragt rikhaltiga samlingar dels af 

växtfossil från dessa trakters kolförande aflagringar, dels af fos- 

sila glacialväxter från Skåne. Betydliga samlingar af växtfossil 

från Skånes kolförande lager hafva dessutom erhallits genom in- 

köp, och likaledes en mindre samling kritväxter från Aachen. 

Fran Riksmusei paleontologiska och botaniska afdelningar hafva 

äfven samlingar af växtfossil blifvit öfverlemnade. Genom byte 

med Hr A. PIRET i Tournai samt naturhistoriska hofmuseum i 

Wien hafva fossila växter från Europas olika aflagringar er- 

hållits. — Genom Intendentens fortsatta experiment öfver upp- 

trädandet af lägre djurs spar har afdelningen bekommit en mängd 

för denna fraga upplysande gipsaftryck. — Den undersökning af 

sjönötens (Trapa natans) forna förekomst inom Sverige, hvartill 

Akademien sistlidne ar anvisade medel, har med stor framgång 

blifvit utförd af Assistenten CARLSON, och afdelningen har ‚ge- 

nom densamma kommit 1 besittning af mer än 1100 subfossila 

trapafrukter från 8 olika fyndorter inom Småland och Skåne. — 

Ordnandet af afdelningen, hvilken först med det sistförflutna 

aret blef bildad, har under tiden alltjemt pågått; och har afdel- 

ningen från och med sistlidne Augusti månad kunnat hållas 

öppen för allmänheten, — För vetenskapligt ändamål hafva af- 
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delningens samlingar anlitats af Lektorerne S. ALMQVIST, M. 

NEUMAN och H. W. ARNELL, Läroverksadjunkten TH. KROK, 

Friherre €. KURCK, Museiassistenten K. J. V. STEENSTRUP i 

Köpenhamn och Professor A. SCHENK i Leipzig. 

De medel, hvilka Akademien pa grund af donationer under 

aret haft till förfogande för att genom utdelande af prisbelö- 

ningar, stipendier eller understöd främja vetenskapliga forskningar 

eller andra allmännyttiga ändamäl, hafva blifvit pa följande sätt 

använda. 

Ränteafkastningen af den fond, som blifvit af H. M. Ko- 

NUNGEN och äfven enskilda gynnare bildad för anordnande af 

astronomiska föreläsningar i hufvudstaden, har för sitt gifna 

ändamal utgått; såsom redan blifvit nämndt, hafva ock föreläs- 

ningar i theoretrsk astronomi blifvit af Professor H. GYLDEN 

under året hållna på Akademiens observatorium. 

Den Letterstedtska donationens arsränta, som ännu under 

sista aret fortfarande, sasom under flera föregaende ar, utgjort 

9,900 kronor, men som i anseende till den allmänna räntefotens 

fall kommer att från och med innevarande år nagot minskas, 

har blifvit disponerad i enlighet med donationsbrefvets föreskrifter. 

Salunda har det Letterstedtska resestipendiet, som utgatt med 

4,500 kronor, blifvit af Akademien tilldeladt Docenten vid Up- 

sala universitet Dr SVANTE ÄRRHENIUS, som, enligt för honom 

utfärdad instruktion, kommer att under en utländsk resa egna 

sig at studiet af elektrolyters galvaniska ledningsförmaga och 

dermed sammanhängande delar af fysiken samt i allmänhet den 

fysikaliska kemien i experimentelt och theoretiskt hänseende, och 

för detta ändamål besöka sådana institutioner i Ryssland, Tysk- 

land och Holland, hvarest dessa ämnen företrädesvis odlas. — 

Det Letterstedtska priset för utmärkta originalarbeten och vig- 

tiga upptäckter har Akademien tillerkänt sin ledamot Professorn 

J. G. AGARDH för hans äfven under det sistförflutna året med 

en fjerde afdelning fortsatta arbete: »Nya bidrag till algernas 

systematik», offentliggjordt i Lunds universitets årsskrift, samt 

Jemväl såsom en gärd af erkännande at en lefnadslang, följdrik 
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vetenskaplig verksamhet. — Det Letterstedtska priset för öfver- 

sättning till svenska spraket har Akademien icke funnit anled- 

ning att denna gang bortgifva, utan kommer motsvarande ränte- 

belopp att läggas till kapitalet. — De Letterstedtska ränte- 

medlen för maktpaliggande undersökningar har Akademien ställt 

till Intendenten Professor A. G. NATHORSTS förfogande för an- 

ställande af undersökningar öfver kalktuffbildningar i Sverige. — 

För öfrigt hafva utaf arsräntan föreskrifna andelar blifvit öfver- 

lemnade till Domkapitlet i Linköping för belöningar at förtjente 

folkskolelärare inom Linköpings stift; till Pastorsembetet i Val- 

lerstads församling af samma stift för utdelande af premier i 

församlingens folkskola, för bildande af ett sockenbibliothek m. m.; 

och till Direktionen för Serafimerlasarettet i Stockholm för nöd- 

lidande sjuke resandes vård a detta lasarett. 

Den Letterstedtska Föreningens fonder, hvilka sta under 

Akademiens förvaltning, uppgingo vid 1885 ars slut till en sam- 

manlagd summa af 573,080 kr. 77 öre. Den del af årets ränte- 

afkastning, som testator anvisat till föreningens förfogande, upp- 

gick vid samma tidpunkt till 16,929 kr. 93 öre, hvilken summa 

sedermera blifvit till föreningens styrelse öfverlemnad. 

Den Wallmarkska belöningen för året har Akademien an- 

visat med ena hälften åt Adjunkten vid Lunds universitet N. 

C. DUNÉR för en af honom i Akademiens Handlingar offentlig- 

gjord afhandling: »Sur les &toiles a spectre de la troisieme 

classe», och med den andra hälften at Docenten vid samma uni- 

versitet J. P. CLAESSON för af honom under det sistförflutna 

aret dels i Akademiens skrifter och dels i Lunds universitets 

arsskrift införda afhandlingar, innehållande kemiska undersök- 

ningar öfver cyan- och rhodanföreningar. 

Den Kernerska belöningen har Akademien öfverlemnat at 

Amanuensen vid hennes observatorium Docenten K. BOHLIN för 

hans i Bihanget till Akademiens Handlingar offentliggjorda af- 

handling: »Ueber die Bahnelemente des dritten Saturnsatelliten 

Tethys». 
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Den Lindbomska belöningen har med ena hälften blifvit till- 

delad Studeranden AXEL HAMBERG för tva af honom i Bi- 

hanget till Akademiens Handlingar införda afhandlingar om hy- 

drografiska iakttagelser under den svenska expeditionen till Grön- 

land ar 1883, och med den andra hälften folkskoleläraren GU- 

STAF FLINK för undersökningar, som blifvit af honom vid 

Stockholms Högskola utförda öfver en serie diopsidvarieteter 

från Nordmarken, hvarom en afhandling blifvit införd i Öfver- 

sigten af Akademiens Förhandlingar. | 

Den Flormanska belöningen har Akademien tillerkänt Do- 

centen vid Upsala universitet A. WIREN för en af honom för- 

fattad och i Akademiens Handlingar intagen afhandling: »Om 

eirkulations- och digestions-organen hos Annelider af familjerna 

Amphoretide, Terebellide och Amphictonid.e». 

För utförande af resor inom landet i ändamal att studera 

dess naturförhallanden har Akademien anvisat följande .un- 

derstöd: 

at Lektorn L. M. NEUMAN I50 kr. för att på Öland och 

Gotland studera växtslägtet Viola och deraf insamla material 

till ett exsiccatverk; 

at Docenten CARL AURIVILLIUS 150 kr. för anställande i 

Bohuslän af undersökningar öfver Cirripedernas anatomi och ut- 

veckling; 

at Docenten A. N. LUNDSTRÖM 200 kr. för att i mellersta 

Sverige studera fanerogama vattenväxters biologi; 

at Docenten A. WIREN 150 kr. för fortsättande vid Kri- 

stinebergs zoologiska station af hans undersökningar öfver hafs- 

annelidernas anatomi och histologi; 

at Dr K. FRISTEDT 150 kr. för undersökningar vid Kri- 

stinebergs station öfver spongiornas utveckling och växtsätt; 

at Filos. Kandidaten H. MUNTHE 150 kr. för undersökning 

af qvartsbildningar på Gotland; 

at Studeranden E. MÖRTSELL 300 kr. för geologiska forsk- 

ningar i Vesterbotten; 
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och at Studeranden R. ToLF 100 kr. för bryologiska forsk- 

ningar i östra Småland. 

Det till Akademiens förfogande ställda statsanslaget för in- 

strumentmakeriernas uppmuntran har hon i lika delar anvisat 

at matematiska och fysiska instrumentmakarne P. M. SÖRENSEN 

och G. SÖRENSEN. 

Den minnespenning, som Akademien till denna dag låtit 

prägla, är egnad åt minnet åt hennes framlidne ledamot, Pro- 

fessorn i Fysik vid universitetet i Upsala ANDERS JONAS ÅNG- 

STRÖM. 

Under året har Akademien genom döden förlorat bland 

sina inländska ledamöter: f. d. Professorn i fysik vid Lunds 

universitet ADAM WILHELM EKELUND, Professorn i matematik 

och teoretisk mekanik vid Tekniska Högskolan HJALMAR HOLM- 

GREN, Godsegaren JOHAN GUSTAF SWARTZ, f. d. Öfverkirurgen 

vid Serafimerlasarettet och Professorn vid Carolinska medico- 

kirurgiska institutet CARL GUSTAF SANTESSON, och f. d. Stats- 

rådet CARL JOHAN MALMSTEN; samt bland de utländska leda- 

möterna: Professorn i zoologi vid universitetet i München CARL 

THEODOR ERNST VON SIEBOLD, Professorn 1 fysiologi vid uni- 

versitetet i Köpenhamn PETER LUDVIG PANUM, Subdirektören 

vid konst- och slöjd-konservatorium i Paris HENRI EDOUARD 

TRESCA, Professorn i zoologi vid Jardin des plantes i Paris 

HENRI MILNE-EDWARDS, och Franske botanikern Louis RENEE 

TULASNE. 

Deremot har Akademien såsom nya ledamöter med sitt 

samfund förenat inom landet: Statsrådet och Chefen för Kongl. 

Ecklesiastik-Departementet CARL GUSTAF HAMMARSKJÖLD, Pro- 

fessorn i astronomi och geodesi vid Generalstaben PER GUSTAF 

RosEn, Docenten i matematik vid universitetet och Lektorn vid 

högre läroverket i Upsala MATTHS FALK, och Civilingeniören 

Dr CARL GUSTAF PATRIK DE LAVAL; samt i utlandet: Pro- 

fessorn i Hygien vid universitetet i München MAX VON PETTEN- 

KOFER, Professorn i fysiologi vid universitetet i Wien ERNST 

WILHELM VON BRÜCKE, Professorn i mekanik och Direktorn 
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för Sibley college vid Cornell-universitetet i Ithaca af staten 

Newyork ROBERT THURSTON, Professorn i zoologi vid Jardin 

des plantes i Paris ALPHONSE MILNE-EDWARDS, och Professorn 

i anatomi vid universitetet i Heidelberg CARL GEGENBAUR. 

Till ledamot i Styrelsen för Stockholms Högskola i ledig- 

heten efter Professor SANTESSON har Akademien utsett sin 

ledamot Professorn AXEL KEY. 



Skänker tili Vetenskaps-Akademiens Bibliothek. 

(Forts. frän sid. 94), 

Från Entomological Society i Philadelphia. 

Transactions, Vol. 11; 1—4; 12: 1. 

Frän Utgifvarne. 

Onderzoehingen, gedaan in het physiologisch Laboratorium der 
Utrechtsche Haageschool. Uitgegeven door F. C. Donders en Th. 
W. Engelman. (3) 7: 1: 9. 

Från Författarne. 

DAHLGREN, E. W. Om Palau-öarne. Sthm. 1885. 

Horm, G. Bericht über geologische Reisen in Ehstland, Nord Liv- 
land und im St. Petersburger Gouvernment in den Jahren 1883 
und 1884. (St. Petersb. 1885.) 8:o. 

Mevses, W. Die Grösse und Farbe der Augen aller Europäischen 
Vögel. Halle a. S. 1886. 8:0. 

Brasıus, R. Naturhistorisehe Studien und Reiseskizzen aus Schweden 

und Norwegen im Frühjahre 1884. Wien 1884. 8:0. 
— Naturhistorische Studien und Reiseskizzen aus der Mark und 

Pommern, 1—2. Zeitz. 1884. 8:o. 

LuKAscHEWITSCH, Pl. Korneswoft Latinskavo jasika. Kiew 1872. 8:0. 
— Jewreiskavo. Ib. 1883. 8:0. 
— Greketskavo 1—2. Ib. 1869—1872. 8:0. 
— Mnimi Indo-Germansko mir... Ib. 1874. 8:0. 
—- Objasnenie Assiritscheskisch imen ... Ib. 1868. 8:0. 
— Isledovanie o velikom godje solutza... Ib. 1882. 8:0. 
— Isloschenie glaoni sakonov ... 1--2. Ib. 1884--1885. 8:0. 
v. Müıter, F. Select extratropical plants. New ed. 1885. 8:0. 
SunpeL, A. FE. Uber eine modifikation der Töpler—Hagen’schen 

Quecksilberluftpumpe, 1—2. Helsingfors 1884—1885. 4:0. 
-—— Spectralversuche. Ib. 1885. 4:0. 

Stockholm 1886. Kongl. Boktryckeviet. 
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INNEHÄLL: 

Öfversigt af sammankomstens förhandlingar ..........................0...... sid. 121. 

OLsson, Banelement för komet VIII, 1881.......... .. ERBEN AT RR » 128. 

ERSTRAND SR OmSnartoesyror ler ee net » 143. 

CHARLIER, Om konvergensen hos en trigonometrisk serie.................. De 

Skänker till Akademiens bibliotek.......................... sidd. 122, 156, 167—169. 

Skankillghikemuseumi a nn les Son sot a en net sid. 169. 

Tillkännagafs, att Akademiens inländske ledamot H. Ex- 

cellens R'’xsmarskalken Grefve GUSTAF ADOLF SPARRE, och 

utländske ledamoten Professorn vid Polytekniska Högskolan i 

München WILHELM VON BEETZ med döden afgätt. 

Hr EDLUND dels redogjorde för en af honom framställd 

metod att bestämma de elektriska molekylernas hastighet 1 en 

ström af gifven styrka, dels meddelade en uppsats af Fil. Kan- 

didaten ToM MoLL: »Bidrag till kännedomen om urladdningen 

af RUHMKORFFS inductorium» (se Bihang till K. Vet.-Akad. 

- Handl.). 

Hr GYLDEN föredrog en af honom sjelf författad uppsats: 

»En undersökning af en icke lineär differentialeqvation af andra 

ordningen» (se Bihang etc.), samt meddelade en uppsats af Fil. 

Licentiaten C. W. L. CHARLIER: »Eine Methode die Conver- 

genz periodischer Reihen zu vergrössern» *. 

Hr HAMBERG refererade innehållet af en af honom sjelf 

författad uppsats: »Öfver Arseniksyrlighetens förändringar i be- 

'röring med ruttnande animaliska ämnen» (se Bihang etc.). 
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Hr EKMAN förevisade och förklarade en af honom kon- 

struerad vag för bestämning af normalljusets förbrukning vid 

ljusmätningar. 

Sekreteraren meddelade pa uppdrag af Hr S. LovEn en 

uppsats: »New or imperfectly known Isopoda. 3» af Docenten 

C. BovALLIUS (se Bihang etc.), och pa uppdrag af Hr CLEVE 

en uppsats: »Om Naftoösyror» af Docenten A. G. EKSTRAND *. 

Från Filosofiska Fakulteten i Upsala hade inkommit för- 

slag till bortgifvande af det efter Professoren O. WIDMAN lediga 

Berzeliska stipendiet; och blef, i öfverensstämmelse med detta 

förslag, till stipendiat utsedd Amanuensen vid kemiska labora- 

torium 1 Upsala, Filos. Kandidaten JOHAN ADOLF BLADIN. 

Genom anställda val kallades till inländska ledamöter af 

Akademien: Professorn i matematik vid universitetet i Lund 

CARL FABIAN EMANUEL BJÖRLING, samt Professorn i kirurgi 

vid Karolinska med. kirurgiska Institutet och Öfverkirurgen vid 

Kongl. Serafimerlasarettet CARL JACOB ROSSANDER; och till 

utländsk ledamot Professorn i botanik vid universitetet i Hel- 

singfors SEXTUS ÖTTO LINDBERG. 

Följande skänker anmäldes 

Till Vetenskaps-Akademiens Bibliotek. 

Från Generalstabens Topografiska Afdelning. 

Karta öfver Sverige, Y/oonoo» Bl. 34, 36. 

Från K. Sjökarteverket. 

Sjökort, Bl. E, F, Fa. 

Från K. Statistiska Centralbyrån. 

Bidrag till Sveriges officiella statistik, 14 Band. 

Från Museum i Bergen. 
a 

Nansen, F. Bidrag til Myzostomernas Anatomi. Bergen 1885. 4:0. 

(Forts. å sid. 156.) 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1886. N:o 5. 

Stockholm. 

Bestämning af definitiva banelement för Komet VII, 

1881. 

Af K. G. OLSSON. 

[Meddeladt den 14 April 1886 genom D. G. LINDHAGEN.] 

Den ifrågavarande kometen upptäcktes af Prof. SWIFT i 

Rochester, N.Y., den 16 November 1881 och var då redan nära sitt 

perihelium, hvilket den passerade den 19 i samma månad. I följd 

häraf ligga alla observationerna undantagandes den första af dem 

på ena sidan om apsidlinien och omfatta en heliocentrisk båge 

af blott omkring 28”. 

Om kometens utseende vid dess första uppträdande med- 

delar Prof. WINNECKE 1 Strassburg, att den liknade en blek 

dunstmassa af omkring 4' diameter med ett tätare, centralt parti 

af I' diameter. Mot midten af December hade den enligt D:r 

SCHMIDT's i Athen utsago omkring 2 diameter och skildras af 

honom i öfrigt såsom mycket ljussvag och föga märkbart för- 

tätad. Efter det uppehåll i observationerna, som mot slutet af 

December inträffade på grund af fullmånens grannskap, hade 

ljusstyrkan aftagit så, att kometen endast med mycket goda 

instrument kunde iakttagas. Den sista af de ganska fåtaliga 

observationerna förskrifver sig från Wien och är der gjord den 

12 Januari 1882. Observationsperioden omfattar således ej fullt 

två månader. 
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$ 1. Paraboliska Element. Efemerid. 

De paraboliska element, som användes för uppställandet af 

en efemerid och för jemförelsen med kometens observerade orter, 

beräknades af mig ur de tre observationerna: Cambridge (Mass.) 

Nov. 17, Paris Nov. 27 och Wien Dec. 12 samt voro följande: 

T, = 1881 Nov. 19,74758 Berl. m. t. 

an = LUP BS AA | 

AQ = 181" 19 46,1 

i = 144° 48 59",9 | 

log q = 0,284678 

M:Equ. legal. ot ee I 

Med dessa element beräknades nedanstående efemerid, som 

angifver kometens sanna, geocentriska orter vid 0% Berl. m. t. 

samt dess geocentriska afstand och deremot svarande aberrations- 

tid, uttryckt i medeltidsdygn: 

Datum. a. 0. log 4. Aberr.-tid. 

1881 Nov. 17 | 22 12m 95,04 142° 52'271 0,07874 0,00691 

O2 KalEn3 2938 73 50 11 ,3 0,07697 0,00688 

19 | 1 36 58,26 RANN 0,07556 0,00686 

20M 0222332519 TILA U 8 0,07456 0,00684 

a 1 9 RA 70 959 0,07397 0,00683 

22| 0 58 58 31 68 47 15 ‚5 0,07378 0,00682 

23 49 20,99 | 67 2241 5 0,07401 0,00683 

24 40 54,94 | 6556 3,2 0,07463 0,00684 

251 83 30.19 | 64 27 54 ‚8 0,07565 0,00686 
26 26 58,27 62 58 46 ‚a 0,07707 0,00688 

ad 2 INA 61 29 4 2 0,07888 0,00691 

| 28 16 5,093 | 59 59 11 ,2 0,08107 0,00694 

| 29 eg 58 29 28 1 0,08362 0,00698 

30 Re BY ORL2ET 0,08652 0,00702 

Dec. 1 | 3 53,12 | 55 31 41 ,o 0,08976 0,00 708 

2 | (0-0) BR Dr 4 6,9 0,09332 0,00714 

3 123 57 46,09 52 37 42,3 0,09718 0,00721 

4 | 55 10,65 lat sl No 0,00728 

5 DRAHT 497149 17 0,10572 0,00735 

6 | 50 45,82 4827 2,3 0,11038 0,00743 

HEN 48 53 ‚24 4 GLADA 0,11525 0,00751 
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Datum. 0. log 4. Aberr.-tid. 

| 

1881 Dec. 8 |23% 47m 125,10 | 45° 48’ 16”,o 0,12033 0,00760 

9 45 41,29 | 44 31 38 ,2 0.12559 0,00769 

10 44 19,79 43 16 54 ‚9 0,13102 0,00779 

11 43 6,73 49 dd 8; 0,13662 0,00789 

12 42 1,37 |) 40 53 19 ‚9 0,14234 0,00799 

13 A 350110 394473071 0,14819 0,00810 

14 40 11,05 38 34 39,1 0,15413 0,00821 

15 89, 24,95. | dh 32 46 1 0,16015 0,00833 

16 88 44,25 | 36 29 50 ‚a 0,16625 0,00845 

7 33 8,53 35 28 50 ‚7 0,17241 0,00857 

18 81 BMG | Er ENA 0,17862 0,00869 

118) 37 10,44 ae ln 0,18486 0,00882 

20 36 47,43 DSS 0,19111 0,00895 

21 36 28,04 | 31 43 32 ‚5 0,19739 0,00908 

22 36 12,04 30 51 41756 0,20368 0,00921 

23 20 ag 130 ITE 0,20996 0,00934 

24 20 MAN AIR AL 0,21622 0,00948 

25 35 41,92 28 26 11 ,0 0,22246 0,00962 

26 35 37.22 | 27 40 52 50 0,22869 0,00976 

27 35 34,0 | 2657 3, 0,23488 0,00990 

25 20 BA 26 14 43 ,6 0,24105 0,01004 

29 35 36,70 | 25133 48 ‚1 0,24715 0,01018 

30 35 40,58 | 24 54 14 ,8 0,25319 0,01 032 

al 35 46,29 | 2416 0,9 0,25924 0,01047 

1882 Jan. 1 535 53,60 | 23 39) 27.3 0,26521 0,01061 

2 a 2a Bi BIN A 0,27112 0,01076 

3 36 13,27 | 22 28 47 ,0 0,27698 0,01090 

4 36 25,24 | 2155 23 1 0,28277 0,01105 

5 36. 38.57 | MA NG 0,28850 0,91119 

6 20 Bag | AV MM MT 0,29417 0,01134 

7 370085990 08207212393 0,29977 0,01149 

8 37 25.95 | 1952 26 ,0 0,30530 0,01164 

9 37 44,00 19 24-959 0,31077 0,01178 

0 38 3,08 | 1856 48 ,7 0,31617 0,01193 

LM 38 23,14 | 18 30 20 ‚6 0,32149 0,01208 

12 38 44,14 ka. A 0,32674 0.01223 

13 39 6,02 17 39 55 ‚a 0,33193 0,01237 

14 BIETE 17 15 54 ‚s 0,33705 0,01252 | 
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$ 2. Komparationsstjernorna. 

För att åt de observerade kometorterna, i hvad pa kompa- 

rationsstjernorna berodde, gifva den största möjliga noggrann- 

heten uppsöktes dessa i de mig till buds stående stjernkatalo- 

gerna, reducerades de af katalogerna gifna positionerna till det 

AUWERS'ska fundamentalsystemet med undantag af några, som 

voro hemtade ur kataloger af yngre datum, och ur -de sålunda 

erhållna värdena på stjernans ort togs medelvärdet, hvarvid de 

olika katalogerna tilldelades följande vigter: 

Rümker (Ri.) | 

Lalande (L.) SIE TER tl AU. BO en 

Wiener Zonen (W. z| 

Weissel( W.) ya... 2 &. ohec hen na 2 Ö. fa 

Argelander-Oeltzen (A. Oe.) | 

Argelander Bonner Beob. (B.B. VI) 

Yarnall Catalogue (Y.) 

" Radcliffe » (R.) 

Groombridge » (Gr.) ee UHR 

Armagh » (A.) 

Helsingfors Zoner (H. Z.) 4 

Münchener Sternverzeichniss (M.) 

Leydner Zonen (L. Z.) ) 

I tredje och femte kolumnen af nedanstående tabell äter- 

finnas de sålunda bildade och till medeleqvinoktet vid observa- 

tionsärets början refererade stjernpositionerna, anförda i de mot- 

svarande observationernas kronologiska ordning: 
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5 

Auktoritet. enligt else Ena een dm. | 

A. 440 1% 5öm 12507] 74° 0 41”,0 | 
A. Oe. 2256 13 ‚48] 39 ‚of 

» 2257 13 ,63\ 1h 55m 135,01 40 ATS 0' 39”,9 
R. 591 19 sal 33 ‚8 

Gr. 435 12.13) 40 Å 

A. 336 1 26 17,85 71 49 50 ‚a 
R. 458 NT BR LL 20 HU SU 50 a 49 50 ‚8 

A. Oe. 1645 17 ,s6 51 ‚6 
A. Oe. 1440 115% 57 x) allen 70 56 53 ko F8bA 

» 1441 57 ,34 54 ‚6 
B.B.+67°89 |0 54 18,97 0 54 18,97 (68 219,768 219 7 
B.B.+67°80 |0 49 10,25 0 49 10,25 |67 49 35 ‚s 67 49 35 ‚6 

A. Oe. 844 DAT 66 43 17 
Ri. 3172 11 HI un 17 SS Was 
R. 181 0 34 58,70 65 29 34 3] 
Gr. 120 = 34 58,68 37 ‚2.65 29 36 ‚8 

L. 1059 59 ,01 40 3 
(H. Z. 543, 627) 9) 0 29 | 009, BR 63 56 47 les 56 41 ce 
(A. Oe. 455) 30 ‚ss 48 1 

(H. Z. 583, 633) | 0 30 el N 63 51 20 de oe 
(B. B. + 63°,75) 37 ‚83 19 Ä 

A. Oe. 630 0 35 49,36 63 38 19 ,0 
er I 2 0 35 49,07 Ss “163 38 19 ,2 

A. Oe. 601 0 33 47,30 33 47,30 |63 15 43 5 63 15 43 5 
(A. Oe. 478) 0 25 55,82 ö 63 36 38 ,5 
(H. Z. 544) 55 = 0 25 55,64 38 . 63 36 38 ‚7 

Berliner Jahrbuch 0 26 14,73 0 26 14,13 |62 16 28 ,9 62 16 28 ‚9 
A. Oe. 298 0 17 31,22 60 50 29 , 
ER Bi 0 17 30,86 a 5160 50 30 ,2 

A. 56 0 18 14,22) 61 10 57 5) 
L. 467 13 89] 53 | 

A. Oe. 312 14 ,43 55 ‚3 
we ui 18 14,13 =, Ja 10 55 ,8 

Gr. 60 13 ‚se| 55, al 

BAG. 14 13) 57 4) 
7 2 2, 70220258,61..,0 207 58,62: 160 473 3 60 A 3 



128 OLSSON, BANELEMENT FÖR KOMET VIII, 1881. 

d 
Anktoritet. & 5 Am. enligt Öms 

enligt katalogen. 2 katalogen. % 

(A. Oe. 212) 0% 14m 205,79) 59°24' 1”,6 
> OR 14m 165, HD 

(H. Z. 315) 20,63) a: 1 ‚N ; 
L. 200 0 9 34,03 5740 1,2 

22 a , H. Z. 205 33 | ee 2 JT pas 
(A. Oe. 26359) 0 2 14,97 0 2 14,97 54 25 52,8 54 25 52 ‚8 

L. 46897 23 49 31,39 23 49 31,39) 49 39 34 ,5 49 39 34 ‚5 

R. 6217 23 49 33,52] 46 41 37 ‚o 
23 49 33, 37 Gr. 4165 33 47 | x 38 a a 

w. 929 23 35 9,59, 43 56 13 0] 
23 4 3 ul, 

L. 46718 9,08] ar ; 9 3) öre 5 

R. 6196 23 442 33,38 42 45 28 ‚9 

W. 917 33,66 23 44 33,46 30 ic 428 

L. 46705 33 ‚34 30 ‚3 

Ww. 916 23 44 29,64 23 44 29 ,6a| 42 50 42 ,ı 42 50 42 1 

—— —2) |23 43 36,36 41 38 45 ,9 

(W. 830) 3) =. 43 36,53 39 0 4 41 39 0,43 

(W. 849) 36 ,61 39 0,6 
R. 6186 23 42 31,04 41 31 57 ,2 

Gr. 4143 37 va 42 37,06 55 a 31 56 ,5 

W. 888 37,09) 56 ,4 

W. 861 23 41 16,62 23 41 16,62 40 19 47 ‚a 40 19 47 ‚2 

(R. 6204) 2300 dör | 40 39 27 ‚9 

(W. 970) ®) 5,63 29 ‚s 
ag. ‚8: 40 39 28 , 

(B. B. 5169) 5,58 en 27 | ; 

(Gr. 4155) 6,09 29 ‚3 

R. 6183 23 42 11,25 40 26 50 | 

Gr. 4140 11 en 48 a 

w. 819 141942723, 427 319% 54 RR 26 51 ‚2 

L. 46635 | 49, 6 

Rü. 11597 11 = 53 

W. 826 23 39: 37,80 23 39 37,30 39 46 53 ,6 39 46 53 ‚6 

É DR: & 17; Ww Eu 3 38 10:48] 33 38 10.15 al HE As 

L. 46515 9,06] 40 ,6 
Oma ‘ (90 : 5 9 € B. B. + 3774882172337 70,72] 32 37 50.87 37 15 17 "an 15 16 4 

W. 805 51,07] 14 ‚4 

L. 46566 3 839 53,62 36 56 54 , ? ee ler ae 5 
w. 833 53 ‚so| 58 ,1f 
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Auktoritet. 

W. 784 

L. 46396 

w. 734 

Y. 10450 

L. 46408 

W. 740 

B. B. 5005 

en) 

L. 46481 

w. 991 

W. 816 

822 

es) 
1104, 139 

m Ba 

(L. Z. 

104, 141 
(W. 698) 
(W. 747) 
w 777 
L. Z. 104, 140 
— — — —2) 
(B. B. 4983) 
(W. 692) 
(W. 804) 

101, 152 
UL 2.| an 

101,153 
ln) 
(W. 819) 5) 
(L. 46414) 

(W. 776) 
L. 46461 

a 
enligt katalogen. Om- 

23h 36m 508,54 23% 36m 505,54 

23 34 41,98 

43 ,03 723 

43 ‚71 

5,57 

us 

55,17 23 

10 ‚s4 

Ma 

10 ‚sı 

51,18 23 

9 65 23 

33 ,.9 23 

43 ‚55 23 

21,32 

en 

24 ,30| 

23 ‚se| 

13,39 23 

23 85 

23 

23 31 

23 

23 

23 

23 

23 

36 

28 
23 

39 

36 

23 

23 | 

20 ‚el 

20 ‚61 

3) 

29,43 23 

45 ‚54 23 

42 ‚78 

42 ‚86 

43 ‚05 

| 
| 

13.01 23 

| 
| 

23 

23 

23 

23 

36 

34 

35 

43 ‚04 

43 ‚44 

45 ,09 23 

13,45 23 

48,07] 
23 

47 a6] 

36 

30 

35 

23 

23 

23 

34 

35 

40 

31 

38 
2 
(3) 

36 

36 

30 

39 

39 

36 

36 

36 

35 

35 

43 ‚10 

5,52 

55 ‚a7 

10 ‚s2 

51,18 

9 ,65 

33,49 

43,55 

21,35 

24 ‚02 

13 ‚39 

20 ‚75 

d 
enligt 

katalogen. 
Om. 

3610 27,9 3610 2,9 

36 333 ,9 

35 

37 

35 18 43 

47 

SD DIV 

34 D 22 4 

28) 0 

27 ‚8 

34 350 ‚7 

SB al 

2 

0 

2 

0 

A 

63 

‚0 

‚3 

335 614, 

32 20 5 ,;€ 

31 54 5, 

6, 

31 31 50 

51 

31 145 

30 32 28 

30 

20 18 1 

30 28 

29 42 

1 

oil 

3 

‚0 

‚0 

‚4 

‚6 

‚0 

289207253 

2802209 

a DD BI sn 

35 ‚8 

ja 3 36 

j35 18 45 

35 3 50 

34 5: 

3019 1 

30 28 45 

| 
| 
2 42 39 

| 
| 
2852 2 

28 722 

ja 59 31 

‚0 

2) 

oll 

m 3 

(SA 2 

oo bj 

NN 2 

„7 
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x d 

unit enligt katalogen. Em a. Om. 

— — — — 2) 5)| 23h 35m 335,34 20° 11’ 34,9 

(W. Z. 244, 3) 33 ‚02 023% 38m 385,17 29320, Dal 

(W. Z: 244,1) 32 ‚36 11 5 

— — — —2) | 23 3 | 19 18 30 | 

(W. 771) 39 ‚06 34 ‚8 

(W. Z. 241, 6) 38 0513 37 38,91 26 ‚2,19 18 31 ‚5 

(W. Z. 133, 24) 39 ‚a2 29 A 

(M. 1803) ee) 34 ) 

w. 814 23 38 45,39 1841 5 ı 

W. z. 133,27 ei) re 8 N ae 
W. Z. 133,23 23 36 41:26 23 36 41,26|18 55 36 ‚a 18 55 36 ‚a 

W. Z. 80, 127 23 41 19,30 23 41 19,80)17 55 10 ,‚s 1755 10 5 

Anmärkningar: 

, 

!) Parentheserna i första kolumnen utmärka, att den motsvarande stjern- 

positionen erhållits genom differentialobservation och anslutning till den 

stjerna, hvars katalognummer är satt inom parenthes. Dessa observationer 

äro utförda af D:r S. OPPENHEIM i Wien oeh hafva af honom godhetsfullt 

2) 

meddelats mig. 

Vid observatoriet i Paris bestämda positioner. 

3) d enligt Weisse ger bästa öfverensstämmelsen vid jemförelse mellan räk- 

ning och observation och har derföre antagits vara den rigtiga. 

2) W 970 korrigerad med —15 i a. 

3) W 819 korrigerad med + ds i a. 

in) 0 origtig. 
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$ 3. Observationerna. 

Sedan vederbörliga reduktioner blifvit utförda, erhöllos med 

användning af de ofvan angifna stjernpositionerna nedanstående 

apparenta kometorter, som vid jemförelse med parabeln (I) gafvo 

de i de 2 sista kolumnerna anförda differenserna (Räkn.—Observ.): 

Observationsort. 

» » 

-| Dunecht 

| Cambridge (Mass.) 
Dunecht 

» 

Strassburg 

| » 

Dunecht 

Königsberg 

| Strassburg 

I Rom 

Paris 

O’Gyalla 

Rom 

Paris 

Dunecht 

Rom 

Paris 

Rom 

» 

Dunecht 

Athen 

Bothkamp 

Paris 

Athen 

Paris 

Wien 

» 

Observationstid i 
Berliner m. t. 

1881 Nov. 17,79703 
19,89027 

20,52041 

22,68084 

22,77277 

23,41047 

24,37400 

25,42860 

25,42863 

25,52240 

25,60191 

26,26818 

26,14334 

27,40703 

27,50082 

27,50471 

27,50787 

28,38969 

29,60919 | 

1,76272 

5,26867 

7,25702 

9,40579 

10,22890 

10.31458 

11,34795 

11,37492 

11,47134 

12,33667 

12,33667 

1"57” 9°,36 

1 23 43,78 

1 15 51 ,66 

0 52 23,02 

51 28,20 

45 49 ‚7% 

383 5.19 

30 39 ‚63 

30 39 ‚58 

30 2,57 

29 34,81 

25 24,90 

24 21 ,37 

19 4,47 

18 36 ‚50 

18 33 ‚59 

18 33 ‚47 

14 17 ,06 

8 59,83 

0 1 22,32 

23 52 17,08 

48 26 ‚03 

45 7,61 

44 4 31 

43 57 ‚56 

42 43,70 

42 38 ‚49 

42 35 ,57 

41 41 ‚56 

41 41 ‚44 

"2 3 48",5 

71 36 13 

70 47 44 

67 50 26 

67 42 37 

66 48 16 

65 23 52 

63 50 28 

63 50 28 

63 42 4 

63 34 47 

62 35 19 

62 19 38 

60 53 8 

60 44 36 

60 44 37 

60 44 22 

59 24 55 

57 35 51 

5425 5 

49 27 22 

46 46 37 

44 140 

43 058 

42 55 5 

4139 45 

41 31 4 

40 30 22 

40 30 30 

„3 

„7 

‚5 

sl 

A) 

‚2 

Ja cos d 40 

+ 3",2 

(+70 ,8)| + 6,7 

+6,0 

(— 12,2) +4 ,4 

+6,5| +3,8 

— 6 ‚2 |(— 20 ,2) 

—1,1| —2,3 

—48| —3, 

— 4,6 | — 3,4 

—3,6| —0,9 

(— 18 ‚o)|(+ 10 ‚5) 

—-8,.7| +25 

a le 

+ 2,4 | —1, 

(—5 ,1)| (+ 441) 

+7,|— 17,7 

+1,3 | -19,4 

—0,7| —6,8 

(+ 25 ‚a)| — 12 5 

(+ 22 ,1)(+ 19 ‚s) 

—0,2| +45 

(+ 12 ‚a)|(+ 23,0) 

+ 158 | —0, 

(— 15 ‚o)|(— 19 ‚2) 

(— 11 ‚s)|(-- 42 ,8) 

+0,39] +5,4 

(+ 35,1) — 

—0,4| + 048 

— 14343 | + 6,7 

+0,1! —0, 
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N 
Observationsort. 

————————— 

Wien 

Athen 

» 

Königsberg 

» 

Wien 

» 

Königsberg 

Dresden 

Rom 

Königsberg 

» 

Paris 

Dresden 

» 

Paris 

Dunecht 

Leipzig 

Königsberg 

» 

Paris 

Athen 

» 

Paris 

Cambridge (Mass.) 

Leipzig | 

» 

Athen 

Wien 

Paris 

Wien 

Dunecht 

Paris 

» 

Wien 

» 

» 

Observationstid i 

Berliner m. t. 

1881 Dec. 12,36116 

12,33198 

13,36741 

15,39366 

15.39629 

15,44521 | 

15,44521 

16,32473 

16,38344 

17,30270 

17,43733 

17,43795 

18,35928 

18,39938 

18,47 137 

19,35107 

19,35913 

19,42795 

19,47994 

19,48348 

20,30815 

20,40419 

21,29333 

21,35026 

21,58645 

22,34444 

22,35899 

22,38332 

22,41420 

23,33601 

24,41286 

25,41533 | 

25,50875 

1882 Jan. 7,32578 | 

9,34471 

10,34484 | 

10,34484 

12,31420 

& 

23"41”40',05 

41 37 ,40 

40 42 ‚54 

39 10 ‚03 

39 6,80 

39 6,55 

38 33,50 

38 29 ,93 

37 58 ,69 

37 55 ‚34 

37 27 ‚38 

37 25 ‚64 

37 24,07 

37 2,60 

37 1,64 

36 59 ‚ss 

36 59,18 

36 50 ,50 

36 36 ‚27 

5 23 ‚60 

21,94 

18 ,03 

36 7,71 

36 4,43 

36 7,17 

35 55,9 

35 43,29 

35 40 ‚62 

35 39 ‚62 

37 15 ‚48 

52 ‚16 

11,51 

38 11,65 

38 52,75 

OLSSON, BANELEMENT FÖR KOMET VIII, 1881. 

d Ja cos d 40 

40” 28 48”,;9 | —0”,7 | — 1,00 

40 27 33 ‚a (+ 15,6) — 11,8) 

39 19 47 ‚s (+ 12 ,8) (+ 27,6) 

37 7572| — |(+ 20,5) 

—— (— 17 ,s)| — 

37 57 RA Do et 

|) tel 2 

36 10 34 ‚2 (— 12 ‚s) — 13 ,‚6) 

36 646 ,,| +4,5| —1, 

35 11 156) + 2,6 | + 14.46 

35 318,1 = |(-132) 

u E90) = 

34 929 ,7| +1,0| —0,8 

a Ta | 

34 254 1ı| +4.2| +8,9 

33 13 18 ,0| —2,4 | +42 

331248 3| +3,9| + 433 

3 9 1.1| +5,| +4, 

3 54 ,3| —— |(+ 25,3) 

De le) — 

32 20 2,5 |- 117 ,1)|(+ 52 ,6) 

32 15 43 ‚9 (+ 39 ,1)) (+ 0,8) 

31 27 52 ‚,ı| (—5 ‚s)|(+ 45,6) 

312539 ,1| +3,6| +05 

31 13 245907 + 4295 —049 
RE Afa) RR 

30 33 43,8] — | + 14.1 

30 32 21 ‚s |(+ 31 ,5)j(+ 22 ,5) 

308118 2a| —9.2| —7,1 

29 45 34 2| —2,6 1! —2,3 

28 53 56 ,2| —4,7 | #15 

28 727.21 — 12,0 FN 

28 310 ,3| —4,8| + 12,2 

201221 ,s|—18,0| +0, 

19 14 49 ,1|— 27,2 | +5,4 

18 47 54 al -%,.| — 0,1 

18 47 55 ,5 | — 28,4 | —12 

17 56 59 ,21 —30,0! +9, 
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De differenser, som blifvit satta inom parenthes, hafva vid 

normalorternas bildande uteslutits. Dit höra alla de, som grunda 

sig på observationer, gjorda i Athen och Königsberg. 

I öfrigt är att anmärka, att, såsom jemförelse mellan räk- 

ning och observation tydligen utvisar, de observerade differenserna 

i d mellan kometen och de 2 använda komparationsstjernorna, 
Ir} „m 

} Ul (PES 
Wien Dec. 15, böra os ee 

Br Lord? DE R Å 

Nachr. N:o 2442 angifna | * TT ie vidare, att i den senare NER 22 

1 stället för de i Astr 

Dresden-observationen af Dec. 18 Ad är korrigerad med + 20”, 

då den öfverensstämmelse med de närliggande observationerna, 

som derigenom vinnes, otvifvelaktigt gör en sådan korrektion 

berättigad. 

$ 4. Normalorterna. 

I följd af de föreliggande observationernas ringa antal har 

någon bestämning vare sig af konstanta observationsfel eller de 

sannolika felen i observationerna ej kunnat utföras. Da följ- 

aktligen ej heller observationernas relativa vigter kunde på ett 

sjelfständigt sätt bestämmas, ansåg jag lämpligast att vid normal- 

orternas bildande använda samma vigter, som vid banbestäm- 

ningen för Komet IV 1881 blifvit af Dr C. STECHERT i Kiel 

beräknade ur ett rikhaltigt observationsmaterial (Astr. Nachr. 

N:o 2580). Da sistnämde komet observerades under tiden, som 

närmast föregick den, under hvilken Komet VIII 1881 visade 

sig, och då observatörerna och de vid observationerna använda 

instrumenten äro desamma för begge dessa kometer, så tyckas 

manga skäl tala för det angifna förfaringssättet, och det torde 

i alla händelser vara att föredraga framför de två andra sätt, 

som här stå till buds, nemligen att antingen gifva alla observa- 

tionerna samma vigt eller gifva dem vigter, valda efter ens 

subjektiva omdöme. 

De vigter, som användes för bildandet af normalorter, vor 

sålunda: 
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| Vigt ; 
Observationsort. = fare 

| ia id 

Cambridge (Mass.) _ 0,5 0,5 

Rom 0,5 0,5 

Dresden 1,0 1,0 

Strassburg 1,0 1,0 

Wien 2,0 1,0 

Dunecht 1,5 3,0 

Leipzig 1,5 3,0 

Paris 3,0 2,5 

hvilka vigter dock nagot modifierades vid hvarje särskild obser- 

vation med hänsyn till den noggrannhet, hvarmed komparations- 

stjernans position var gifven. Med den fördelning af observatio- 

nerna, som af nedanstaende tabell angifves, erhöllos slutligen 

följande normalafvikelser: 

Ingäende differenser. Ja cos d 40 

f 

1881 Nov. 17—22 + 5,28 + 3",32 

» 23—26 — 3 ,73 —1 ‚44 

» 27 —Dee. 1 + 1475 — 8 585 

Dec. 5—15 —0 ‚28 +0 ,76 

» 16-21 +2 ,49 +2 ‚86 

| » 22—25 —5 ‚75 +4 ,15 

| 1882 Jan. 712 Mag go +4 ,0 | 
samt normalorterna: 

Normalortstiden i Vigt 
Berliner m. t. a 1881,0 d 1881,0 i a i 5 

I 1881 Nov. 21,0 1727 54,16] 70° 8 407,89) 2%, | 4, 

II » 25,0 821 31 ‚s6| 64 27,32,,92\. 9%, | 104, 

III » 28,0 4 0 7 ,55|59 3825620402822 | IN, 

IV Dec. 12,0 1355 29 21 ‚16|40 52 53.62) 1814 | 14, 

Vv » 1950 7854716733 Se 327 2558| 7192 16277 

VI » 24,0 1353 56 23 ‚es 29 12 32 ,98) 12 9, 

VII 1882 Jan. 9,0 |354 25 23 ‚a6| 19 23 38 ‚ss| 11 8 
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i hvilka såsom en normalorts vigt är antagen summan af de in- 

gående observationernas vigter. 

$ 5. Vilkorseqvationerna och deras lösning. 

Efter bildandet af dessa normalorter var den närmaste upp- 

giften att beräkna koefficienterna i de differentialeqvationer, som 

gifva variationerna 1 de geocentriska koordinaterna uttryckta i 

elementvariationerna, för att genom deras lösning enligt minsta 

qvadratmetoden bestämma kometens sannolikaste bana. Först 

undersöktes, med hvilken noggrannhet en förbättrad parabolisk 

bana skulle kunna återgifva normalorterna, och för detta ända- 

mal användes följande vilkorseqvationer: 

Aa . co8 d: 

0,1689447,+0,3863941og g, + 0,2552112+ 9,897 03,177 + 0,06740.4i+ 0,7810. —0 

0,04027 0,49645 0,17395 9,77809, 0,07172 0,57171, 

9,95752 0,53254 0,12854 9,70700, 0,06250 0,24304 

9,72212 0,54254 0,03182 9,54677, 9,96412 9,44716, 

9,67162 0,51461 0,01647 9,52743, 9,90021 0,39620 

9,65106 0,49160 0,01029 9,52352, 9,85279 0,75967, 

9,62671 0,42021 0,00131 9,52984, 9.70100 1,397 94, 

AJ : 

0,423024T,+0,32581,4logg,+0,3762142 +0,14872,4x +9,16281,4i+0,55023=0 

0,45201 9,94513, 0,41118 0,17699, 9,65515, 0,15836, 

0,45496 8,28820, 0,41632 0,18080, 9,60955, 0,94694 

0,37539 0,41878 . 0,34258 0,11636, 9,56726, 9,88081 

0,31195 0,50138 0,28342 0,06513, 955094, 0,45637 

0,26547 0,52728 0,24095 0,02847, 9,53081, 0,61805 

0,13024 0,53958 0,12354 9,927 71, 9,43417, 0,63347 

i hvilka koefficienterna äro logarithmiskt angifna och AT, = 

1000 AT samt A log g, = 100,000 4 log g. 

Dessa eqvationers lösning gaf elementkorrektionerna: 

As 07010373 

Au = + 227,57 

AQ = +53 ‚28 

2 = — 20 310 

Alogq = — 0,0000077; 

_ hvarur erhålles den sannolikaste parabeln: 
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T, = 1881 Nov. 19,737207 Berl. m. t. 

= 117° 53' 437,97 

181° 20' 39”,38 

i = 144° 48 39,74 

log q = 0,2846703; 

[OS | MSE que 1881000 2 22 2 a 

som vid jemförelse med normalorterna lemnade följande äter- 

staende differenser: 

Aa cosd Ad 

I+ Y\,e7r + 9,33 

IT — VAD I DS 

MS Var —0 27 

IV + 348 — 0",46 

V + 8,72 + 0",40 

Va 0 

VI — 137,91 — 0",45; 

hvilkas qvadratsumma är — 476". 

Då såväl denna felqvadratsumma som gången i differenserna 

antyda en annan banform än den paraboliska, försökte jag ge- 

nom att i vilkorseqvationerna införa äfven de termer, som inne- 

hålla korrektionen på exentriciteten, astadkomma bättre öfver- 

Sålunda beräk- 

nades följande tilläggstermer till de ofvan anförda vilkorseqva- 

ensstämmelse mellan räkning och observation. 

tionerna: 

Aa cos d Ad 

+ 3,66304, Ze, + 8,91952,J4e, 

Canal 9,57201, 

9,24821, 9,77054, 

0.341482, 0,10882, 

9,35972, 0,15319, 

9,37588, 0,16602, 

der koefficienterna äro logarithmiskt angifna och Ae, = 10000 Ae. 

0,16335,; 



ÖFVERSIGT AF’K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1886, N:0 5. 137 

Sedan vilkorsegvationerna sålunda blifvit kompletterade, gaf 

en ny lösning af dem följande elementkorrektioner: 

AT = + 0,068185 

Av = + 7 26",27 

A2= + 5'29",45 

A +21 6,15 

Ae = — 0,025748 

Aloggqg = — 0,0006817 

samt ellipsen: 

2, = MTM Nov: 19,8 15765 Berl. m. t. 

o — 118° 0'47”,67 

ea 18125, 157557 Ma Bau. 1880 oc cc 9 20 II. 

i—= 144° 50' | 

e = 0,974252 

log q = 0,2839963 ; 

som vid jemförelse med normalorterna lemnade de återstående 

differenserna: 

Ja cos d Ad 

I + 9557 + U’,s5 

12,49 +0,95 

UN 2 06 = NY 

IV —3,03 + 2 ‚32 

V+3,s +2,15 

VI +0,06 + 2,29 

VII — 04551 +0.ı 

och felqvadratsumman 169”. 

Da emellertid afvikelsen från parabeln här är så betydlig, 

att de i vilkorseqvationerna negligerade qvadratiska termerna 

icke kunna vara utan inflytande på det erhållna resultatet, före- 

togs en ny elementförbättring medelst ett nytt, på de elliptiska 

elementen III grundadt system vilkorseqvationer. Äfven ville 

jag undersöka, huruvida icke derigenom den abnorma differensen 

Aa cos d i normalort I skulle kunna förminskas, och beräknade 

‚salunda följande nya vilkorseqvationer: 

Öfversigt af K. Vet. Akad. Förh. Årg. 43. N:o 5. 2 
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Ja cos d: ; 

0,167424T,+0,38690.1logg, +0,2556942+9,89719,4x+0,061644i+98,64292,4e, + 0,98091=0 

0,03875 0,49716 0,17430 9,77804, 0,07188 Q,14554, 0,39620, 

9,95606 0,53337 0,12878 9,70679, 0,06264 9,24862, 9,92942 

9,72137 0,54343 0,03163 9,54603, 9,96420 9,34739, 0,48144, 

9,67135 0,51554 0,01618 9,52665, 9,90027 9,36252, 0,57978 

9,65111 0,49253 0,00994 9,52274,, 9,85284 9,37880, 8,77815 

9,62742 0,42124 0,00087 9,52920, 9,70099 9 46112, 970757, 

Ad: 

0,42179AT,+ 0,32846,flog gy + 0,3768642+0,14934,477+9,76222,i+8,89961,fe,+ 0,26717—0 

0,45082 9,95109, 0,41188 0,17762, 9,65441, 9,57074, 9,97772 

0,45381 8,48936, 0,41702 0,18143,, 9,60877„  9,77134, 0,71349, 

0,37445 0,41760 0,34318 0,11687, 9,56697,.  0,11205, 0,36549 

0,31118 0,50064 0,28393 0,06557, 9,55083,.  0,15669, 0,33244 

0,26478 0,52674 0,24137 0,02882, 9,53281,  0,16968, 0,35984 

0,12994 0,53942 0,12363 9,92778, 9,43431, 0,16712, 9,04139 

i hvilka koefficienterna äro logarithmiskt angifna samt AT, 

4 log q, och Je, ha samma betydelse som i förra systemet. 

Genom dessa eqvationers lösning erhöllos elementkorrektionerna: 

AIP = + 0,001154 

2 (0) = +1,70 | 3 

A2 = + (0,23 

Ai = — (VAG 

Ae = + 0,000206 

4logg = + 0,0000022 

och elementsystemet: 

1er 1881 Nov. 19,816919 Berl. m. t. 

= jj8: 0: || 

2 — 1817 25/1578, M. Bau. 188150. 2.2020 mas 

= 144° 50' sa 

‚— 0,974458 

I 

e | 

| 

|je 

log q = 0,2839985 ; 

som vid jemförelse med normalorterna gaf differenserna: 

Ja cos d I 

I + 10",0o3s + 2",39 

[I— 23522 +0,73 
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II +03. LA 

IV = D,00 I II 

V +3,78 + 0462 

VI +04501 +0,60 

vI—0,ı —1 803 

hvilkas qvadratsumma är = 169". 

Då det således visade sig omöjligt att på detta sätt för- 

minska Aa cos d i normalort I, och då denna normalort nästan 

uteslutande är bildad ur Cambridge-observationer, hvilkas till- 

förlitlighet af nedan anförda skäl synes vara tvifvel underkastad, 

ansag jag mig böra utesluta densamma och ur de 12 derefter 

qvarstaende vilkorseqvationerna söka erhålla banelement, som på 

ett tillfredsställande sätt atergafve normalorterna. Dessa Cam- 

bridge-observationer äro nemligen enligt »Annals of Harvard 

College Observatory» utförda med den observatoriet tillhöriga 

15” refraktorn och med »square, bar micrometer». Denna mi- 

krometers ofullkomlighet gör troligt, att konstanta fel förekomma, 

och att observationerna äro mindre tillförlitliga; och följer man 

sangen af de till de första observationerna hörande differenserna i 

rektascension, så finner man verkligen en antydan om förekom- 

sten af konstanta fel deruti, att de sinsemellan öfverensstäm- 

mande Cambridge-observationerna ganska mycket skilja sig från 

de strax derpa följande Dunecht-observationerna, hvilka ater be- 

kräftas af dem fran Strassburg. På grund af dessa förhållanden 

ansåg jag det nämda uteslutandet berättigadt. 

Innan likväl den sista lösningen af vilkorseqvationerna ut- 

fördes, blef d i observationen Wien Dec. 22 korrigerad för ett 

fel — 17”,9, hvilket först efter utförandet af de föregående räk- 

ningarna kom till min kännedom genom meddelande af Dr S. 

OPPENHEIM i Wien, och i följd hvaraf d i normalort VI bör 

Naha 29212231204 Sir stället for + 2951223298. > Daydetta 

fel icke upphäfver giltigheten af de slutsatser, till hvilka de hit- 

tills gjorda undersökningarna ledt, om också resultatens nog- 

grannhet deraf i någon man inverkas, sa ansåg jag obehöfligt 

att utföra en ny beräkning af de qvantiteter, som af felet affi- 
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cieras. Den lösning af vilkorseqvationerna, som sålunda slut- 

ligen företogs, ledde till normaleqvationerna: 

+37,53654T, + 41,0034flogg, + 31,423942 —20,9747 fr — 1,32944i—-16,71364e, + 10,6535 =0 

+41,0034 + 125,0406 +52,3578 —24,7272 +16,4669 —25,8766 +25,7354 

+97,4.239 + 52,3578 odsase Al, 178er 2,3933, RKA 559396 

—20,9747 — 24,7278 —21,1786 +11l,736 + 0,2165 + 9,5638 — 6,4535 

— 1,3294 + 16,4669 + 2,3953 + 0,4165 + 6,8505 + 13138 — 5,3111 

—16,7136 — 25,3766 —16,6519 + 95638 + 1,3138 +10,3299 —12,8621; 

hvilka gåfvo elementkorrektionerna: 

AT =— 0,007138 

Ao 0 

AI2 — 2098 

Mi = L Won 

Ae =— 0,000921 

4logg = — 0,0000385 ; 

och genom dessa korrektioners anbringande till elementsystemet 

III erhöllos såsom kometens sannolikaste bana de elliptiska ele- 

menten: 

Tr = 1881 Nov. 19,808627 Berliner m. t. 

0 =18& 0 | 
or —]81723218%, 53, IMSE gu RSS 

i = 144° 50' 15”,89 

e = U on | | |; 

log q = 0,283957 8 

omloppstid = 612 ar; 

hvilka vid jemförelse med normalorterna gafvo följande qvar- 

staende differenser (R. — Normalort): 

Aa cos d Ad 

II —0739 DNs 

II + 2,21 —4,35 

IV. — 3,20 +0,36 

V +3,48 —0,18 

VI —0,235 +1,93 

VI —0,47 —1,4 

och felgvadratsumman 59”. 
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För jemförelses skull skall jag enligt Vetenskapsakademiens 

i Wien Förhandlingar meddela de resultat, till hvilka Dr S. OP- 

PENHEIM, som samtidigt med mig beräknat denna komets bana, 

kommit, och i korthet antyda de hufvudsakliga olikheterna i 

våra räkningar. | 

Vid bildandet af normalorter har Dr OPPENHEIM uteslutit 

följande observationer, hvilka af mig bibehållits: Rom, Nov. 26, 

27 och 29, Dec. 5 och 17, alla i d; Dresden, Dec. 18 i d; Leip- 

zig, Dec. 22 i d; deremot bibehållit följande, som af mig ute- 

slutits: Dunecht, Nov. 22 i « och Nov. 23 i d; Königsberg, Nov. 

2520... 0/Gyalla, Nov. 27 1 @ och 0; Rom, Nov: 29’ och Dee. 

7 io; Paris, Dec. 1 i« och d; Rom, Dec. 7 i cs Bothkamp, 

Dec. 10 i a, och Königsberg, Dec. 15, 16 och 17 i «@ och d 

samt Dec. 19 i «. Alla aterstaende observationer gafvos lika 

vigt, och indelningen af observationerna i normalorter var föl- 

jande: 

I 1881 Nov. 17—24 

IT » 20-—1000. I 

III Dec. 5—13 

IV » 50) 

Vv >20 25 

NI NES2 Jan! 7 12; 

hvilka normalorter alla erhöllo samma vigt. Den sannolikaste 

parabeln i Dr OPPENHEIMS banbestämning var: 

1, 1881 Nov. 19.752130 Berliner m. t. 

&Ä = 117” 54' 30,09 

Ms 1817 2,777500, , ML Eqy. 1881,50 

i = 144° 48 26”,45 | 

log q = 0,2346849; 

som vid jemförelse med normalorterna gaf felqvadratsumman 

254’, och efter införande af excentricitetstermer i vilkorseqva- 

tionerna erhölls såsom kometens sannolikaste bana ellipsen: 
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T, = 1881 Nov. 19,778979 Berliner m. t. 

mM) = 117° 57 87,79 | 

2181227497735, ML Bay. 188150 

Zz = 144" 49 1",1ı | 

log q = 0,2844247 

e = 0,9901690 

log a = 2,29182 

omloppstid = 2740 ar; 

och vid jemförelse med normalorterna differenserna: 

Aa cos d Ad 

I 017 — 1,28 

I +0,49 +1,74 

II +4,52 — 1429 

IV—5,19 +0,38 

V —4,5 +0,9 

VI + 5,48 —1,09 

hvilkas qvadratsumma är 106”. 

Slutligen har jag att uttrycka min tacksamhet för de rad, 

hvilka Prof. SCHULTZ meddelat mig under arbetets fortgang, och 

för den beredvillighet, med hvilken Dr S. ÖPPENHEIM Varit mig 

behjelplig vid insamlandet af observationsmaterialet. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1886. N:o 5. 

: Stockholm. 

Meddelanden frän Upsala kemiska Laboratorium. 

3. Om Naftoösyror. I. 

Af Å. G. EKSTRAND. 

[Meddeladt den 12 Maj 1886 genom P. T. CLEVE.] 

Såsom förut 1) blifvit visadt, erhållas vid nitrering af 

«-naftoösyran 2 isomera mononitronaftoösyror, hvilka väl 

båda hafva nitrogruppen i «-ställning men äro olika deri, 

att den ena, hvars smältpunkt är 215”, har konstitutionen?) 

NO, COOH. 

RUN 
Be 
EVER 

, under det att den andra som, smälter vid 239°, 

COOH. 

ADDEN 
har een | . Med den första bland dessa 

ES 
NO, 

syror hafva nagra försök blifvit utförda, för hvilka jag här 

i korthet vill redogöra. Vid syrans reduktion med ferrosulfat 

i ammonikalisk lösning bildas en amidosyra, som lätt öfvergar 

till en s. k. inre anhydrid, hvilken alltså har sammansättningen 

HN co 

| | 

ss 
na 

1) Öfvers. af K. Vet. Akad. Förh. 1885, N:o 9. 

2) » » » >» » 1885, N:o 9. 
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Dess bildning är således fullt analog med karbostyrilens ur 

o-amidokanelsyra och oxindolens ur o-amido-«-toluylsyra, och, för 

att lata en sadan analogi äfven fa ett uttryck i spräket, anser 

jag mig böra för denna amidonaftoösyrans anhydrid föreslå 

namnet naftostyril såsom mera passande än det förut använda 

amidonaftoid. Naftostyrilen innehåller, såsom man ser af dess 

formel, tre slutna ringar, af hvilka den ena blott består af 5 

led. Flere bland denna intressanta kropps derivat kunna natur- 

ligen erhållas ur motsvarande derivat af nitro-o-naftoösyran, 

men vid inverkan af kraftiga reagens, särskildt salpetersyra, 

erfar syran en sönderdelning, i det att dess karboxylgrupp af- 

spaltas och ersättes med en nitrogrupp. 

För att dock, om möjligt, erhålla högre nitroderivat af 

nitro-a-naftoösyran, införde jag denna i små portioner i en af- 

kyld blandning af koncentrerad svafvelsyra och rykande salpeter- 

syra; härvid löste sig nästan alltsammans, utan att uppvärmning 

behöfde användas, och efter några timmar började redan kri- 

staller afsätta sig, hvilka efter hand blefvo ganska stora. Dessa 

skildes från moderluten och digererades med ammoniak, hvari 

de voro olösliga, samt omkristalliserades ur kokande isättika, 

hvarvid föreningen erhölls i stora gulhvita prismer, som smälte 

vid 212—213°. Den var mycket svårlöslig äfven i varm alkohol. 

0,2580 gr lemnade vid 14,2” C. och 771,7 MM. 34,2 C. C. 

= (,0a148 gr N. 

Funnet Ber. f. 0,,H,(N0,),; 

N 16,15. 15,96. 

Pa grund af denna analys och föreningens indifferens mot 

alkalier var den alltså en trinitronaftalin, nemligen den s. k. 

p-trinitronaftalin, hvilken enligt BEILSTEIN och KUHLBERG !) 

smälter vid 213”, enligt AGUIAR?) vid 218°; de förres uppgift 

vinner alltså bekräftelse genom mitt försök. Sasom jag förut ?) 

visat, öfvergar samma nitro-a-naftoösyra redan vid upphettning 

1) Annalen der Chemie 169,96. 

?) Berichte der deutschen chem. Ges. V. 375. 

3) Öfversigt af K. Vetenskapsakad. handl. 1885, N:o 2. 
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med salpetersyra af 1,3 eg. v. till s. k. g-dinitronaftalin, hvadan 

det är ganska svårt att erhålla högre nitroderivat ur den här 

ifrågavarande mononitro-a-naftoösyran. Emellertid lyckades jag 

dock vid det omnämnda försöket att erhålla förutom £-trinitro- 

naftalin också en trinitronaftoösyra. 

Trinitro-o-naftoösyra af smtp. 283° C. 

Moderluten från den afskilda trinitronaftalin försattes med 

mycket vatten, hvarvid en fällning uppstod, som tvättades och 

digererades med ammoniak, hvari den delvis löste sig med brun- 

röd färg. Till den ammoniakaliska lösningen sattes klorväte- 

syra, då en hartsig fällning uppstod, hvilken lätt löstes i varm 

alkohol; ur den mättade alkoholiska lösningen afsatte sig vid 

afsvalning stora breda mot ena ändan kilformigt tillspetsade 

nålar af brun färg, hvilka efter upprepade omkristalliseringar ur 

alkohol smälte vid 283”. 

1) 0,1493 gr. lemnade vid 13° C. och 764,2 MM 17,2 CC 

= (03072 a ING 

2) 0,1137 gr. gäfvo 0,1788 CO, = 0,0488 C och 0,0237 

H,0 = 0,0026 H. 

Funnet. Ber. f. C,,H,(N0,),;COOH. 

I 2 

C — 42,92 42,99 

H = 2,28 1,63 

N 13,28 — 13,68. 

Syran hade en intensivt biter smak, sa att det minsta stoft 

deraf vållade obehag. Utbytet var vid det af mig använda för- 

faringssättet mycket ringa, och större delen af reaktionsprodukten 

"utgjordes af trinitronaftalin. 

Mononitro-a-naftoösyra och rykande klorvätesyra. 

Nitrosyran upphettades omkring 2 timmar med ett öfver- 

skott af rykande klorvätesyra i tillsmält rör till 140°—150°; 

röret var derefter i öfre delen fyldt med långa fina nålar, under 

det att klorvätesyran antagit en brungul färg. Då röret öpp- 
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nades, märktes ett tydligt tryck, och innehållet luktade starkt 

af naftalin eller klornaftalin. Vatten tillsattes, och den afskilda 

produkten digererades med ammoniak, hvari den till större delen 

“var olöslig; återstoden utkokades först med alkohol, hvari den 

var mycket svårlöslig, och löstes sedan i isättika, hvarur den 

kristalliserade i guldgula nålar, som smälte vid 264°—265°. Den 

sublimerade lätt i små ulliga nålar. 

1) 01162 gr. gafvo 0,1478 gr. AgCl = 0,0365 Cl. 

2) 01171 gr. gåfvo vid 16” C och 762,1 MM. 6 CC. 

= Vo a No _ 

3) 0,1865 gr. gafvo 0,3793 CO, = 0,1034 C och 0,0454 H,O 

= 0,00350 H. 

Funnet. Ber. f. C,,H,C1,NHCO. 

1 2 3 

C = = 55,46 55,46 

H — — 2,63 2,10 

N = 0.09 — D,88 

kan = — 29,83. 

Det till analyserna 1 och 2 använda materialet var blott 

omkristalliseradt ur alkohol, hvaremot det som blifvit användt 

till analysen 3, var af en annan beredning samt först utkokadt 

med alkohol och sedan omkristalliseradt ur isättika. 

Utbytet af denna Diklornaftostyril var så stort, att man 

måste anse den såsom hufvudprodukten af rykande klorvätesyras 

inverkan på nitro-a-naftoösyra af smtp 215° under här angifna 

förhållanden. Hittills har sannolikt en sådan reaktion sällan 

blifvit uppmärksammad i fråga om nitroderivat, ehuru man allt 

sedan WÖHLERS !) iakttagelse, att klorhydrokinon kunde erhållas 

af kinon och klorvätesyra, vetat, att klorväte och äfven brom- 

väte understundom kunna uppträda som reduktionsmedel; ty 

såsom WICHELHAUS?), LEVY och SCHULTZ?) och slutligen 

SARAUW 2) visat, kan man ej föreställa sig, att klor- och brom- 

') Annalen der Chemie 51, 155. 

2) Berichte d. d. chem. Ges. XII. 1500. 

3) Berichte » » » » XII. 1427. 

4) Annalen der Chemie 209, 99. 
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väte först bilda en additionsprodukt med kinon och denna sedan 

genom en molekulär omlagring öfvergar till klor- resp. brom- 

hydrokinon, och detta dels af det skäl, att vid inverkan af 

HCl eller HBr pa kinon bildas i första stadiet kinhydron, 

en klor- och bromfri reduktionsprodukt af kinon, dels derför 

att HCl och HBr med tetraklor- och -bromkinon blott gifva 

tetraklor- och -bromhydrokinon och ej en förening C,Cl, So 

resp. CBr, en hvarjemte klor och brom tillika frigöras här- 

vid, såsom såväl LEVY och SCHULTZ som SARAUW bestämdt 

"påvisat ifråga om brom och äfven antaga ifråga om klor, ehuru 

detta ej genom försök blifvit faststäldt. Med allt skäl torde 

man derför kunna antaga, att reaktionen försiggår i tva stadier: 

det ena reducerande: 

C,H,0, + 2HCl = CH, (OH), + CL), 

det andra klorerande: 

CH. (OH), + Cl, = C,H,CI(OH), + HCI. 

I analogi härmed torde man äfven vara berättigad till det 

antagandet, att vid nitro-a-naftoösyran reaktionen likaledes för- 

siggår i två stadier: 

C,,H.NO,COOH + 6HCI = C,,H.NH,COOH + 3C], + 2H,O 

C,,H.NH,COOH + 3Cl, = C,,H,CLNHCO + H,O + 2HCI + Cl. 

Om nu diklornaftostyril varit den enda reaktionsprodukten, 

hade naturligen vid rörets öppnande fri klor måst gifva sig 

tillkänna, men hvarken lukten eller ett papper, doppadt i 

jodkaliumhaltigt stärkelseklister, angaf ens ett spår deraf. Om, 

såsom sannolikt är, klor frigjorts under reaktionen, måste denna 

frigjorda klor derför på ett eller annat sätt åter hafva bundits. 

Det föreföll mig icke osannolikt, att den frigjorda kloren 

kunnat användas att klorbinda oförändrad nitrosyra enligt eqva- 

tionen: 

2C,,H;NO,COOH + 3HC1 = C,,H,CI,NHCO + C,,H,CINO,COOH 

+ 3H,0, 
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men, då den från diklornaftostyril affiltrerade ammoniakaliska 

lösningen försattes med klorvätesyra, erhölls en fällning, som 

sannolikt till största delen måste hafva bestätt af oförändrad 

nitro-a-naftoösyra, enär den redan efter en omkristallisering ur 

alkohol smälte vid 213—214°. Reaktionen hade således icke i 

märkbar mån försiggatt efter den uppställda eqvationen, och 

man nödgas derför till det antagandet, att kloren framkallat 

- andra och djupare förändringar i molekylen, hvilket äfven skulle 

kunna förklara det vid rörets öppnande märkbara trycket samt 

den egendomliga lukten af naftalin eller klornaftalin. Ur teo- 

retisk synpunkt hade det visserligen varit enklast, om ej di- 

utan triklornaftostyril bildats och reaktionen således förssiggatt 

på följande sätt: 

C,.H,N0,C00H + 3HCI = C,,H,C1,NH.CO + 3H,0. 

Men - analyserna hafva ej vid något tillfälle angifvit mer än 

en diklorförening. 

Klorvätesyrans benägenhet att träda i reaktion med nitro- 

a-naftoösyran ger sig äfven tillkänna, da man försöker reducera 

denna med tenn och klorvätesyra; da blandningen uppvärmes, in- 

träder snart en häftig reaktion, och produkten utgöres af klorerad 

naftostyril. Slutligen har jag äfven löst nitrosyran i alkohol, 

tillsatt tenn och rykande klorvätesyra samt upphettat lösningen 

pa vattenbad. Under kokningen och ännu mer efter afsvalningen 

afskilde sig små gula kristallnalar, som voro olösliga i ammoniak 

och efter omkristallisering ur alkohol smälte omkring 251°. 

0,1946 gr. gåfvo 0,1435 Ag Cl = 0,0355 CI. 

Funnet. Ber. f. C,,H,CINHCO. 

CI 18,16 17,78. 
4 

Denna förening var dock ej ren, enär den efter ännu en 

omkristallisering ej visade en nog skarp smältpunkt (255”—264"). 

Den var måhända en blandning af flere isomera monoklornafto- 

styriler. Egendomligt nog är skilnaden i smältpunkt mellan 

alla hittills kända klor- och bromderviat af naftostyril ganska 

obetydlig. 
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Att klorvätet ensamt förmär att i alkoholisk lösning in- 

verka pa nitro-«-naftoösyran till bildande af klornaftostyril, är 

osannolikt; atminstone måste reaktionen i sådant fall ga mycket 

långsamt. Tennet ater understöder genom sin direkt reducerande 

verkan klorvätets ingripande, på sätt följande eqvation askad- 

liggör: 

C,,H.NO,COOH + 2H, + HOI = C,,H,CINHCO + 3H,0. 

De här omnämnda försöken bevisa tillräckligt, att klorväte- 

syran icke blott vid hög temperatur och starkt tryck utan till 

och med i alkohollösning på vattenbad förmår inverka på samma 

gang reducerande och klorerande på här ifrågavarande nitro-a- 

naftoösyra. Att en sådan inverkan ej inträder med hvilka 

nitroföreningar som helst, torde man få antaga såsom temligen 

säkert; jag har t. ex. upphettat ß-dinitronaftalin med rykande 

klorvätesyra 1 tillsmält rör tva timmar till omkring 130”, utan 

att någon inverkan dervid förmärktes. Å andra sidan måste 

man dock medgifva en inverkan såsom sannolik i de fail, da 

nitrogruppens ställning är analog med den 1 nitro-@-naftoösyran 

såsom i ortonitrokanelsyra, ortonitro-«-toluylsyra o. a. d. 

Om äfven bromvätesyra visar samma förhållande till nitro- 

a-naftoösyran som klorvätesyra, har ännu icke blifvit undersökt, 

ehuru det är antagligt, att sa är, da de bada vätesyrorna för- 

hålla sig på samma sätt till kinon. 

Samma diklornaftostyril, som erhölls vid nitrosyrans upp- 

hettning med HCl i tillsmält rör, bildades äfven på ett mera 

direkt sätt, då klorgas inleddes i vatten, hvari naftostyril var 

uppslammad; efter öfvermättning med klor uppvärmdes bland- 

ningen på vattenbad, tills lukten af klor försvunnit, och pro- 

dukten renades nu genom utkokning med något alkohol, hvar- 

efter återstoden löstes i samma lösningsmedel och kristalliserade 

derur 1 gula nalar som smälte vid 262°. 

0,1949 gr. lemnade 0,2280 AgCl = 0,0564 CI. 

Funnet. Ber. f. C,„H,C1,NHCO. 

Öl 28,73 29,83. 
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Föreningen var således ej fullt ren, och det fordras upp- 

repade behandlingar med klorgas för att fullständigt öfverföra 

naftostyril till dess diklorförening. Deremot erhålles denna 

genast vid den nämnda upphettningen af nitrosyran i tillsmält 

rör med klorvätesyra. 

Monobrom-mononitro-a-naftoösyra af smpt 260° C. 

a-Naftoösyran löstes i isättika, och till den varma lös- 

ningen sattes brom i öfverskott, hvarefter upphettningen nagon 

tid fortsattes; da lösningen svalnat, stelnade den kristalliniskt 

och lades pä ett sugfiltrum; kristallmassan pressades och om- 

kristalliserades ur alkohol, hvarvid monobromnaftoösyran erhölls 

i fina, hvita nålar som smälte vid 246°; HAUSAMANN !) upp- 

gifver 242” såsom denna syras smältpunkt. 

Denna syra öfvergöts nu med rykande salpetersyra, som 

inverkade mycket häftigt, utan att lösning dock inträdde. Den 

erhållna produkten togs på sugfiltrum och löstes i ammoniak, 

hvari den vid vanlig temperatur var svårlöslig, så att vid den 

varma lösningens afsvalning det bildade saltet kristalliserade i 

vackra glittrande blad. Lösningen fälldes med klorvätesyra, och 

fällningen utkokades först med en mindre mängd alkohol, för 

att aflägsna mera lättlösta inblandningar, och återstoden löstes 

sedan i varm alkohol, hvarur bromnitronaftoösyran kristalliserade 

i små, något ehuru obetydligt i gult stötande prismer, som efter 

förnyad utkokning med alkohol, hvari syran var temligen svär- 

löst, smälte vid 260?.- 

0,2764 gr. lemnade 0,1759 AgBr = 0,0748 Br. 

Funnet. Ber. f. C,,H,BrN0,000H. 

Br. 27,03 27,08. 

Monobromnaftostyril. 

Genom förestående bromnitrosyras reduktion med ferrosulfat 

i ammoniakalisk lösning och utfällning med ättiksyra erhölls en 

amidosyra, som genom kokning med alkohol öfvergick till sin 

1) Berichte d. d. chem. Ges. IX. 1516. 
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inre anhydrid. Monobromnaftostyrilen kristalliserade ur alkohol 

i långa, brunfärgade nålar, som smälte vid 257°. 

0,3385 gr. gafvo vid 16° C och 775 MM 16,6 CC = 

0,01974 gr. N. 

Funnet. Ber. f. C,,H;Br.NHCO. 

N 9,82 D,64. 

Antages för brom-a-naftoesyran samma konstitution som 

för den under alldeles samma förhållanden bildade klor-a-naftoö- 

syran, något som väl ma anses fullt berättigadt, så blifva kon- 

stitutionsformlerna för här ifrågavarande föreningar följande. !) 

COOH NO, COOH 

Ål byg NN . NG ii 
bä ol] 
NANA NANA 

j Br Br 

Monobrom-a-naftoösyra Bromnitro-a-naftoesyra. 

Smtp. 246°. -  ‚Smtp. 260°. 

HN CO 

dör 

wen. 
Br 

Bromnaftostyril. 

Smpt. 257°. 

Dibromnaftostyril. 

Denna förening erhölls, da naftostyril uppvärmdes med brom 

och vatten, hvarvid man, för att undvika inblandning af mono- 

bromstyril, mäste fortsätta upphettningen temligen länge under 

tillsats af nya mängder brom. Sedan den fria bromen slutligen 

blifvit aflägsnad med svafveldioxid, utkokades produkten flere 

gånger med något alkohol och löstes derefter i samma lösnings- 

medel, hvarur den kristalliserade i vackra guldgula nålar, som 

smälte vid 268—270°. 

3) Öfversigt af Kongl. Vetenskapsakad. Förh. 1885, N:o 9. 
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0,1927 gr. gafvo 0,2273 AgBr = 0,0967 Br. 

Funnet. E Ber. f. C,,H,Br,NHCO. 

Br. 50,19 48,93. 

Genom de upprepade tillsatserna af brom hade, som ana- 

lysen utvisar, ett spår af en tribromförening tillika bildats. 

Dibromnaftostyrilen sublimerar lätt i små nålar. 

Acetonaftostyril. 

Den ur nitro-a-naftoösyran erhållna amidosyran öfvergöts 

med ett öfverskott af ättiksyreanhydrid och uppvärmdes dermed 

pa vattenbad, hvarvid lösning snart inträdde. Vid afsvalning 

kristalliserade fina stjernformigt grupperade nålar, från hvilka 

moderluten afsögs. Föreningen var mycket lättlöslig i varm 

alkohol och kristalliserade derur i långa, hvita, härfina nålar, 

hvilka efter ännu en omkristallisering smälte vid 125”. 

1) 0,1606 gr. lemnade vid 15” C. och 745,6 MM. 10 CC = 

0,01168 gr. N. 

2) 0,1031 gr. gafvo 0,2814 CO, = 0,0767 © och 0,0479 

H,O = 0,0053 H. 

Funnet. Ber. f. C,H, NC,H,0. CO. 

1 2 

C — T4,39 73,93 

H = 9,14 4,26 

N 7,27 — 6,66. 

Dibromacetonaftostyril. 

Den ofvan beskrifna dibromnaftostyrilen kokades under kyl- 

rör med ett öfverskott af ättiksyreanhydrid i 5 a 6 timmar. 

Dibromnaftostyril är svarlöslig i syreanhydriden, hvaremot den 

bildade acetylföreningen är temligen lättlöst deri. Vid lösningens 

afsvalning kristalliserade sma nalar af gul färg, hvilka sedan 

utkokades med alkohol, hvari de voro mycket svarlösliga. Kri- 

stallerna smälte efter denna rening vid 185°. 
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0,2530 gr. gäfvo vid 18,2° C och 765 MM. 8, CC = 

0,0:019 gr. N. 

Funnet. Ber. f. C,,EH,Br,NC,H,0.C0. 

N 4,02 3,79. 

Oxi-a-naftoösyra af smtp. 169°. 

Den ur nitro-a-naftoesyra af smtp. 215° erhållna amido- 

syran utrördes med vatten och 1 mol. salpetersyra till en gröt- 

formig massa, som afkyldes med snö, och hvari salpetersyrlig- 

het inleddes. Massan blef härunder lättflytande, i det att en 

del löste sig; vid tillsats af mera vatten och lindrig uppvärm- 

ning löste sig nästan altsammans. Om så behöfdes, filtrerades 

lösningen, och det brunröda filtratet upphettades på vattenbad, 

hvarvid under utveckling af qväfgas sma nålar utföllo. Samma 

resultat erhölls också ehuru bättre och lättare på följande sätt: 

amidosyran löstes i svag kalilut, och något mer än 1 mol. 

kaliumnitrit sattes dertill, hvarefter under afkylning med snö 

utspädd svafvelsyra tillsattes till stark sur reaktion; på detta 

sätt erhölls en klar ehuru rödfärgad lösning, som vid kokning 

eller uppvärmning på vattenbad afsatte äfven den små nålar. 

Dessa voro syrans anhydrid eller lakton, hvarom mera längre 

ned. Denna förening löste sig efter en stunds kokning med 

svag kali- eller natronlut; och ur denna lösning utfälldes med 

klorvätesyra en af små fina glänsande nålar bestående fällning, 

som löstes i eter, hvarur vid eterns afdunstning: vartformiga 

aggregat af små nålar afsatte sig, hvilka hade en något i gul- 

grönt stötande färg, och smälte vid 169”. Den gulgröna färgen 

framträdde ännu tydligare efter torkning. 

0,1797 gr. gafvo 0,4622 CO, =0,1261 C och 0,0752 H,O 

0,0083 H. 

Funnet. Ber. f. C,,H,0H.COOH. 

C 70,17 70,21 

H 4,61 4,25. 

Syran var lättlöslig i alkohol och eter och äfven i varmt 

‘ vatten. Att döma af den lätthet, hvarmed syrans diazoderivat 
- Öfversigt af K. Vet.-Akad. Förh. Ärg. 43. ING 3. 3 
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öfvergar till Jaktonen C,,H,OCO vid upphettning i vattenlösning, 

hade jag väntat, att syran sjelf vid upphettning enbart eller 

vid kokning med alkohol lätt skulle öfverga till anhydrid, men 

detta var dock ej händelsen, hvilket synes framga deraf, att 

den en gång smälta och stelnade syran åter smälte omkring 130°; 

om den fullständigt öfvergatt till anhydrid, skulle dess smält- 

punkt hafva varit 108”. 

Calciumsaltet af syran var lättlöst ı vatten; möjligen bil- 

dades vid syrans kokning med kalkmjölk flere föreningar. Calcium- 

saltets neutrala lösning gaf med jernkloridlösning en violett 

fällning. 

Naftolakton. 

Den på ofvan beskrifna sätt erhållna laktonen digererades 

vid vanlig temperatur med svag ammoniak för att aflägsna möj- 

ligen inblandad oxisyra, och aterstoden löstes i svag sprit, hvarur 

den kristalliserade i länga färglösa nalar, som smälte vid 108°. 

1) 0,1781 er. gafvo 0.5070 CO, = 0,1383 C och 0,0673 

H;O = 0,0075 H. 

2) 0,1592 gr. gafvo 0,4543 CO, = 0,1239 C och 0,0570 

3,0 0,0063 H.. 

Funnet. Ber. f. 0,,4,0.C0. 

1 2 

C = ge US 77,64 

H 4,21 3,95 FOG 

Föreningen var vid vanlig temperatur olöslig i alkalier.” Ur 

en varm koncentrerad lösning i stark sprit kristalliserade den 

vid afsvalning i tumslanga eller ännu längre nålar. Löstes lätt 

äfven i kolsvafla och eter och erhölls ur den senare i tjocka, 

hårda taflor. Kunde äfven fås sublimerad i smala färglösa nålar, 

som likaledes smälte vid 108°. . Den hade isynnerhet vid upp- 

hettning en tydlig naftollukt. 

Oxinaftoösyran och naftolaktonen mäste på grund af sitt 

sammanhang med nitro-a-naftoesyran hafva följande konsti- 

tution: 
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(0) CO 
OH COOH. I 

NEN LAS 
Be. 
nn... 

Monobromnaftolakton. 

Naftolakton löstes i kolsvafla, och till lösningen sattes en 

smula jod samt brom i öfverskott, hvarefter lösningen uppvärmdes 

lindrigt pa vattenbad, da bromväte i ymnighet utvecklades. 

Sedan kolsvaflan afdunstats, kokades återstoden med alkohol 

samt löstes derefter i kokande isättika; da denna lösning 

svalnade, fylldes den af små hvita nålar, hvilka efter ännu en 

omkristallisering smälte vid 192”. 

0,1775 gr. lemnade 0,1364 gr. AgBr = 0,0580 Br. 

Funnet. Ber. f. C,.H,BrO0.C0. 

Br 32,67 FANS: 

Såsom redan i början anmärktes, liknar naftostyrilen i sitt 

bildningssätt karbostyril eller oxindol, och möjligen kan man 

genom lämpliga reaktioner derur erhålla en bas, analog med 

kinolin eller indol, ehuru det ej får lemnas ur sigte, att nafto- 

styril, som innehåller en naftalinrest i molekylen, sannolikt är 

mindre tillgänglig för enklare reaktioner, äfvensom att en väsentlig 

olikhet betingas deraf, att i nitro-a-naftoösyran karboxylgruppen 

är bunden direkt vid naftalinkärnan och ej närmast vid en sido- 

grupp, hvilket synes utesluta möjligheten af åtskilliga för karbo- 

styril och oxindol egendomliga reaktioner. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1886, N:o 5. 
Stockholm. 

En metod att föröka konvergensen hos en trigono- 

metrisk serie. 

Af €. VW. L. CHARLIER. } 

[Meddeladt den 12 Maj 1886 genom H. Gyro£n.] 

Den svaraste olägenheten hos de metoder, man vanligen an- 

vänder för att föröka en trigonometrisk series konvergens, bestar 

deri, att samtidigt med att seriens konvergens ökas, de gränser, 

mellan hvilka densamma representerar den utvecklade funktio- 

nen, sammandragas. Så t. ex. är detta fallet med den af HAN- 

SEN införda metoden att använda s. k. partiela anomalier. Vis- 

serligen kan man, genom att dela periferien i ett allt större 

amtal delar och införa nya partiela anomalier, erhålla allt mera 

konvergenta serier, men samtidigt draga sig gränserna för seri- 

ernas giltighet tillsammans och den vunna fördelen blir derföre 

snart illusorisk. Dessa olägenheter förefinnas ej i den metod, 

medelst hvilken det för atskilliga ar tillbaka lyckades prof. 

GYLDEÉN att finna sina bekanta serieutvecklingar för x samt 

sin ux och cos ux da u är ett irrationelt tal. Här kan 

konvergensen nästan obegränsadt ökas utan att samtidigt grän- 

serna för seriernas giltighetsområde sammandragas mera än till 

halfva periferien. Föranledd af dessa af prof. GYLDEN gifna 

serier, men utgående från en annan synpunkt, har det lyckats 

mig finna en metod, som egande den nyss omnämda fördelen 

att öka konvergensen utan att sammandraga gränserna für se- 

riernas giltighet mera än till halfva periferien, kan användas på 

utvecklingen af en temligen stor klass af funktioner. 
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Låt g(x) vara den funktion, hvilkens utveckling man söker, 

och antag att den ursprungligen är framstäld genom följande 

föga konvergenta trigonometriska serie: 
Oo 

allen) = Dam cos me, 

å m=0 ; 

som är giltig åtminstone för alla värden pa « mellan x = 0 och 

@ = 7c, gränserna inklusive; huruvida den äfven utom dessa 

gränser framställer samma funktion är för den närvarande under- 

sökningen likgiltigt. För koefficienterna ca, har man såsom be- 

kant följande uttryck: 
7 

äm = I plx) cos mad , 
0 

een RR 

hvilken formel äfven gäller för m =0, om vi i (1) tänka oss 

TC 

> 

3, Skrifvet i st. f. ay; detta vilkor skola vi för undvikande af 

vidlyftighet äfven tänka oss genomfördt öfverallt i senare före- 

kommande serier. 

För att nu lösa den uppgift, som vi stält oss, nemligen att 

inom samma gränser framställa gr) genom en mera konvergent 

serie, införa vi en funktion f(x) definierad genom följande likhet: 

(2) 2 oto a osa JB) la) 2, sinne, 

n=1 

hvarest kvantiteterna # äro ännu obestämda konstanter och » 

är ett helt positivt tal. Om det nu vore möjligt att bestämma 

dessa storheter 8 och r så att vi för f(<) erhålla en trigono- 

metrisk serie af godtycklig på förhand bestämd konvergens!), sa 

vore frågan löst och vi erhölle 
9r 

(SE soo BA GE 20, SID NÅ. 

n=1 

Vi uppställa alltså för f(x) följande från «+ =0 till «= 

gällande serieutveckling: 

') Såsom mått på konvergensen taga vi litenhetsordningen hos a, då m går 

mot oändligheten. 
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[eo] 

Ne) A, COS MX 

m=0 

och bestämma koefficienterna A, genom FOURIERS bekanta teo- 

rem således: 

TE 

=. = [f(&) cos made, 

eller om uttrycket (2) för f(x) insättes och relationen (1*) tas 

1 betraktande, efter SISTER 

TT cos(N + Mm) cos (Nn — Mm )X 7 u: os (n + m)e „ae 
n + m n — m i 

Alla termer försvinna i hvilka n + m är ett jemnt tal, de öf- 

riga gifva 
> 

On sl An = a 
E 5 n=1 

hvarest vi hafva att iakttaga, att för jemnt m, n antar alla 

adda tals valörer mellan 1 och 2r, samt för udda m, n antar 

alla jemna talvärden mellan samma gränser. 

Hittills hafva vi ej gjort något antagande angående koeffi- 

cienterna a,. Enär serien (1) är konvergent, om också svagt 

konvergent, sa måste i allmänhet a, kunna utvecklas efter fal- 

lande potenser af m, alltså 

A, es A, au h; 

m m: m? 
Om = 

Att generelt betrakta de fall da oc, är af ofvanstaende form 

later sig dock sa vidt jag ser ej göra, deremot later den här 

följda metoden alltid använda sig på de fall, dä i ofvanstäende 

uttryck för a, endast jemna potenser af m förekomma, alltså 

ge. 
m: om? 

I detta fall kunna koefficienterna fp och talet r alltid be- 

stämmas ‚sa att litenhetsordningen för A, blir huru liten som 
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helst, och såsom vi skola finna måste man fördenskull taga 

r=p—1, om A, skall vara af formen _ 

dem Yp+1 
RR 

I sjelfva verket behöfva vi endast insätta uttrycket (5) i 

(4) för att genast inse satsens rigtighet. Om vi nemligen af 

5 Map / : 
äm behålla alla termer t. o. m. — samt bringa dem till 

ET 

samma nämnare som de termer, som innehålla koefficienterna ß, 

sa inser man att om vi kalla nämnarens gradtal 2s sa blir täl- 

jarens 2s — 2; vidare äro koefficienterna för m? 2, mt... 

m?—?" 1 täljaren lineära funktioner af ß,...ßs, da m är udda, 

och af PB, .-. ßar—ı da m är jemnt; bestämma vi alltså ß, . - - Ba- 

sa att nämda koefficienter försvinna, sa blir täljaren af grad- 

talet 25 —2r —2, eller om r=p—-1 af gradtalet 2s — 2p. 

Nämnarens gradtal blir alltsa 2p större än täljarens och dermed 

är satsen bevisad. 

För att belysa fördelen af den här framstälda metoden skola 

vi använda den samma på de för atskilliga undersökningar inom 

störingsteorien sä vigtiga trigonometriska serieutvecklingarne af 

xz samt sin ux och cosux, da u är ett irrationelt tal, d. v. s. 

just de funktioner, för hvilka prof. GYLDEN pa annan väg här- 

ledt sa konvergenta utvecklingar. Enär de genom ett direkt an- 

vändande af FOURIERS teorem erhällna serierna äro för praktiskt 

behof helt och hållet odugliga, da det för en noggranhet af 7 

decimaler skulle blifva nödvändigt att medtaga mera än 1000 

termer, så inses att uppställandet af andra serier är oundgängligt. 

Låt oss således till en början betrakta utvecklingen af «. 

Genom att använda FOURIERS teorem erhålles den välkända 

serieutvecklingen 

[9.0] 

IC All 
(MG LS ok hd 4 0 MESA COS 
(6) 2 m? ? 

m=1 

hvarest m antar alla udda talvärden. I detta fall är således 
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IC 2 

am m? 

Sätta vi vidare ! 

(7) >.0,0 ae oo GD Snpen = io 

så öfvergar formeln (4) uti 

) A AJ A 

TT Z Yı 72 Yr Se La u ln 
DIeen m? “ m?--22 m? — 4? m? — 4r? 

Här kunna vi bestämma kvantiteterna y efter godtycke; sa 

kunna vi t. ex. sätta alla utom den p:te lika noll, och vi fa 

a2, en 
mr ep 

< ZT 
> 5 = = Zz - 

2 m: m? — 4p2 m?(m? — 4p?) 

Sedan kunna vi bestämma y, sa att koefficienten för m? i 

täljaren försvinner, d. v. s. sätta 

Ir = 2, Pop = = 

hvaraf följer 

ae Sp? 

— mm? — 4p?) 

sålunda erhålla vi enligt formel (3) 

(de Sp? ae 
(DES TE ST ) eg) cos MX + >» sin 2px 

m=1l - 

. o 1 . je] 

Vi hafva alltsa genom att subtrahera >» sin 2px fran x er- 

hållit en betydligt mera konvergent serie än den ursprungligen 

sifna (6). På samma sätt kunna vi sätta ett godtyckligt antal 

koefficienter lika noll och sedan lämpligt bestämma de öfriga så 

att konvergensen blir ökad. Men det mest intressanta fallet på- 

träffar man, om ingen af koefficienterna sättes lika med noll, 

utan alla användas till att föröka konvergensen. I detta fall 

blir således 
(9) A all A All” SEITE LI” 

r 

I Ir? — 4n?) 
n=0 

NN 
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hvarest vi hafva användt beteckningen 

5 a: — 4n?) 
2 py  n= CINE Es ssk RA II? = ne a 

Koefficienterna y skola nu sa bestämmas att i formel (9) 

täljaren reducerar sig till en konstant; vi omordna fördenskull 

täljaren efter potenser af m, och sätta 

II? = mr + BON +..+ de IR Sr di 

Täljaren i (9) antar salunda formen 
7 

Ör _ „m? 

n=0 

der 
= —-2+1 +... + Yr 

(0) (1) (r) OA AC en 

(a — U + YA? +... + y,d 

och salunda fa vi för bestämmande af y,...y, de r lineära 

ekvationerna 

Sehe, sel. 

Lösningen later utföra sig med tillhjelp af determinanter 

Sätta vi 

108 I [STI SNR NIER Ik, la. 

(0) (1) (pP —]1) ıp+1) (7) | dd a 0 
Ds 

360) (1) ee ck daS dla, .d Nie. 1o a 

sa erhälles först , 

CE RE OR... = X 1-12 
0 

och det kommer nu hufvudsakligen an pa att uttrycka D, pa 

ett enklare sätt. För att kunna göra detta skall jag bevisa ett 

teorem om beräkningen af en determinant, af hvilken den ofvan 

anförda endast utgör ett specielt fall. 
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Antag att vi ha gifvet ett system af r + 1 kvantiteter 

Cyg 

hvilka som helst och skrif - 

CMD SSE an. (p 0,1, ...r) 

der såsom förut index p betecknar att faktorn («—«,) i produkten 

fattas; jag skall då bevisa att determinanten 

1, IR er R, Il 

Kor, Koks 1 Eesti 

AN p 

(0) (69) Ku) Dr) AQ) ee a ee 

är lika med produkten 7, af alla differenser mellan rötterna 

Gl) 
Bono 1 202 1. multiplicerad med ( NV T7, DW: 

r(r—]) 

1) | 
P,= (2,01) (eg — &).. (09 — Ap1) (Ag — &p+1)- > (Ag Ar) 

(& — 09) + (0 — Ap1) (27 — @p+1).- (03 — Ar) 

(ES 

I sjelfva verket försvinner 4, om tva af rötterna (utom 

ap) @ äro lika, enär i detta fall två af de vertikala raderna 

blifva lika; AA, maste, alltså vara delbar med ?,; men nu är 

enligt (11) En en symmetrisk funktion af a... &p 1, Ap+ı---Er 

af graden n, alltså är -/, sjelf en alternerande funktion (enär 

determinantens tecken vexla, om två af rötterna ombytas) af 

samma kvantiteter, och högst af graden |r-—1, men just af 

samma gradtal är också P,. 4, kan således endast skilja sig 

på tecknet från P,, och som man lätt finner utgöres den faktor, 

HETE) 
som man skall tillfoga, af (—1) ? . 

Ofvanstaende sats (12) kan man också bevisa derigenom att 

man från alla vertikala rader i determinanten subtraherar den 

första vertikalraden, derigenom blir 4, reducerad till en deter- 
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minant af en enhet lägre gradtal, men af liknande form, hvar- 

jemte faktorn 

(0, — Aj) «> (Ag — Ap—1) (Ag — &p +1). -- (Ag — Ar) 

kan brytas ut. Fortsätter man på detta sätt erhålles samma 

resultat som förut. 

Vidare följer af formeln (12) omedelbart att 

Her 
a FN Ze 

; I Ile, — @) 
n=0 

Sättes a, = 0, a, = 22, a, = 42,...0, = 4r? följer således 

af (13) jemförd med (10), enär D, tydligen endast är ett spe- 

cialfall af 4,, att 

a - ; 4r r 
EN TAN FANER Kra = äm — ( ) Yr ( ) jr — Dp Ir 4 p 

eller slutligen enligt (7) 

Era in 2 = (MD) Bon = (— 1) en 
nr +n 

Med användning af dessa värden pa £ reducerar sig alltså 

Anl 

5 ME 
ee a. Be 
hvarefter enligt (3) 

& r 

= Du cos mx +) ah sin 2na 

0 1 

hvarest, sasom förut är anmärkt, m antager alla udda talvärden. 

Det lag naturligtvis nära till hands att jemföra ofvanstaende 

uttryck för « med det redan omnämda uttryck som prof. GYL- 

DEN har erhallit. En sadan jemförelse leder till det intressanta 

och för mig oväntade resultatet att de bada serierna äro full- 

ständigt identiska; man behöfver i sjelfva verket endast utbyta 

TU 9. o o N 
= mot I +, för att genast erhalla den serie, som af prof. 

dal 
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GYLDEN framstäldes i Astronomische Nachrichten 1867, n:o 1645. 

I 

Den af honom använda funktionen [cos? 9d9 sammanfaller alltså 
0 

i detta fall med den i (2) införda funktionen f(x), och det val, 

som prof. GYLDEN gjort i denna funktion, är således just det 

bästa som öfver hufvud taget kan göras enär de sålunda er- 

hålna serierna blifva de mest konvergenta, man på detta sätt 

kan erhålla. 

Efter den utförliga behandling som kommit utvecklingen af 

x till del, kunna vi fatta oss kortare med afseende pa utveck- 

lingen af sin ux och cosurx. I stället för att betrakta hvar och 

en af dessa funktioner särskildt, behandla vi ei““, hvarefter de 

andra serierna följa genom att helt enkelt skilja den reela och 

den imaginära delen åt. Den mot (1) svarande utvecklingen 

af etz är 

[e.o] 

kö = Am COS MAX 

om... | 
| 7 iu ; 
Mn = ros maveiuz — I ( 2 m m? Fee rel ] 

Koefficienterna ß bestämma vi som förut sa att vi fa den 

största möjliga konvergens; vilkorsekvationerna blifva liknande 

de föregaende och lata lösa sig medelst samma determinant. Jag 

uppskrifver derföre endast slutresultaten. Använda vi beteck- 

ningarna 

a=iull + ei) 

b = iu|l — ev] 

samt beteckna med A och 5 vissa konstanter endast beroende 

af r, sa erhåller man 

2r oo 

eiun — (cos me + 2Nn sin ne 

0 1 

hvarest koeffiecienterna C,, och 9, hafva följande betydelse 
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Com =S Bun: = NT EEE OR 

(4m? — u2)] J (Hr? — (2n — 1)2] 
n=1 

x B 
m +1 7 

[2m + 1)? — iw] T[[Cm + 1)? — 4n?] 
n=1 

TI 42) 
N le 0) Era p 

TTie2— (2n — 92] 
N — (— De ne RS LEN ELSE MEN x 

DR 2 ey, kan ET 

Hittills hafva vi antagit att den funktion, hvilkens utveck- 

ling man söker, ursprungligen skulle vara framstäld genom en 

cosinus-serie,;, den här använda metoden later emellertid med 

nagra obetydliga modifikationer äfven använda sig pa det fall, 

att man har funktionen framstäld genom en trigonometrisk serie 

fortlöpande efter sinus för multiplar af variabeln. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1886. N:o 6. 

Stockholm. 

Om integration af differentialeqvationerna 

i N-kroppars problemet. 

1. 

Af GÖRAN DILLNER. 

[Meddeladt den 14 April 1886 genom D. G. LinpHAcen.] 

Denna afhandling är att betrakta sasom fortsättningen af 

min under samma titel i K. Vet.-Akademiens Öfversigt för 1882, 

n:o 8, införda afhandling, hvilken derför vid hänvisningarna 

kommer att betecknas med I. De resultat jag här kommer att 

framställa äro i det väsentliga funna sommaren 1883; men mellan- 

kommande hinder ha fördröjt deras offentliggörande; också fordras 

det tid att moget begrunda hvarje ny utveckling af detta lika 

vigtiga som för den matematiska analysen svårtillgängliga pro- 

blem. Förmedels de 3 (N — 1) här funna lefvande krafts integra- 

lerna fås hvarje kropps radius vektor uttryckt genom en elliptisk 

funktion, hvars argument är bundet vid tiden och bemälde vektors 

riktningskosiner genom en bestämd differentialeqvation af första 

ordningen, och hvars parametrar framstå 1 bestämda uttryck af 

integrationskonstanterna, hvarvid det af analytikern väl anade 

sakförhällandet ådagalägges, att samma funktions typer äro tjen- 

liga att uttrycka hvarje kropps bana och att skiftningarna i 

dennas form för den ena och andra kroppen är ensamt beroende 

af de i dessa typer ingaende parametrarne. Areornas lag mynnar 

ut i två alternativ, hvaraf det ena leder till ett fast banplan 

och det andra till ett variabelt; i båda fallen fås de 3 (N —1) 

återstående integralerna jämte den deraf härflytande lösningen. 
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Märkeliga funktionstyper, betecknade @,,, Pro Yrs- 

1. Vi införa följande homogena funktioner af andra di- 

mensionen med afseende pa koordinaterna 2,5, Yrs, Ers. 

De 
" aloe 

af?) 
EN DE TS ; (1) Pa a 

DH 2 d(R,,) 

ad log 2), 

Dessa funktioner, satta under formen, 

5 
Lrs\“ 9 

sw (2) Ro, 
I. u ea rn ae izeg? 

d log x“ dlogR,, 
a re 

d log (+) 

I Urs © 

a (ai) Br 
Pn—=K, 5 u. 

(2) Pra Oc dlog R” 
. N N 

d log (&) 

1 los (=) 2 N d og TD Sen 

Irs Ri 2 EHRE 2 were) 
d log 2 dlogR 

— MS: r8 Ku] 
— 

an 
log (= 

ES = 

visa, att Ars, Ars, Yrs passera 0 hvarje gång radius vektors R,, 

Ups Yrs Es 
Bons Bas: Bons 

eller minimum i annat värde än 0, samtidigt som R,, är växande 

eller aftagande. Häraf framgar, att för R,, beskrifvande en 

respektive riktningskosiner passera ett maximum 

sluten bana äro funktionerna «,,, rs, Yrs under angifna vilkor med 

nödvändighet 0 för vissa punkter af banan, äfvensom att för 

ett konstant värde på nagon af de tre rigtningskosinerna är den 

motsvarande funktionstypen i (2) noll. 
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2. Integr abiliteten af I (68) förutsätter, som man lätt finner, 

att differentialerna dJ, dJ,, dJ, böra ersättas af differentialerna 

dfrs(&rs) 9 dgrs (Brs) 9 dhys (Yrs) 9 

hvilka beteckna entydiga analytiska funktioner, hvilka som helst, 

som uppfylla vilkoret att icke lida någon förändring, då index 

rs ersättes af index sr, ett vilkor som alltid uppfylles, om de i 

dessa funktioner ingående konstanterna ha samma egenskap som 

variablerna att icke ändra värde, da index rs ändras till sr. 

Om nu parenteserna i I (8) ersättas af respektive 

ı UÜrs(&rs) | dgrs(Prs) ı UinsCyrs 5) 
3 ; 57 
De do u 02: 

’ 

samt transformations-teoremet I (10) derpa tillämpas under iakt- 

tagande, att dessa funktioner vid summationen sättas = 0 för index 

r = s, så satisfiera vederbörliga uttryck af dessa funktioner syste- 

men I.(20) och (22) samt dessa systems integraluttryck I (21) och 

(23). Häraf framgår, att de med J, A,, J, betecknade obestämda 

funktionerna i systemet I (40) !) kunna ersättas af respektive 

Irs(&s)» Irslers)> Ars(yrs), hvadan alltså detta system antar formen 

| de,sA? U NL 

rs 

(=)? , [oz 
(3) ) | dt | = a ei 

Sr Irs(Brs); 

| dz,s\? es 
| Fi Sr I. FET I) 9 

rs 

samt systemet I (42) följande form: 

Seen AO ; | 
(4) | dt | = Zi Sr Jas) är Irs(Prs) Zi Jörs(Öas)a 

hvarvid index rs afser alla de fall, der de ofvan angifna ersätt- 

uingarna äro gjorda. 

!) Dessa obestämda funktioners väsentliga betydelse i I är att angifva, att 

problemets nödiga integraler fås genom att söka integralerna till hvarje 

term särskildt i de två differentialsystemen I (20) och (22). 

SS 
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3. Då funktionerna f,s(@;s), 9rs(Prs), Ars(Yrs) och de af dem 

härledda vederbörliga uttryck, sasom ofvan anmärktes, satisfiera 

systemen I (20) och (22) samt dessa systems integraluttryck, I 

(21) och (23), sa framgar att, om bemälda funktioner kunna 

bestämmas sa, att de äfven satisfiera alla för öfrigt till proble- 

met hörande eqvationer, sa ha vi i (3) och (4) ett nödigt sy- 

stem integraler till det framstälda problemet. 

System af 3(N — 1) integraler till N-kroppars pro- 

blemet. 

4. Om vi multiplicera de tre eqvationerna i I (60) med 

respektive 

Bin sllnrs SU Yrslikre ’ YrsdZrs Tolle ZrsÅYrs 2 Zl FIRE UpsÅ2rs> 

efter att ha ersatt de med J, J,, J, betecknade funktionerna 

såsom ofvan med /,.(&s), 9r:(Prs); hrs(yrs), och om vi derpa ad- 

dera resultaten fås följande vigtiga eqvation: 

(5) ArsAdfrs( Ars) T Prsdgrs(Brs) Sr Yrsdhrs(yrs) > ART 

Vi iakttaga sasom en fundamental egenskap hos areornas 

differentialeqgvationer I (20), att de äro homogena med afseende 

pa koordinaterna rs, Yrs> Zr, d. v. 8 de lida icke någon för- 

ändring, om dessa koordinater ersättas af produkterna ww,,, WWYrs 

wz,, för w — konstant. Uttryck, som användas för att ersätta 

termer i dessa eqvationer, måste derför besitta samma grund- 

egenskap, att göra eqvationerna homogena. Sasom en nödvändig 

följd häraf framgår, att venstra leden i systemet I (60) måste 

liksom de högra vara homogena uttryck af andra dimensionen 

med afseende på koordinaterna ,;, yYrs> 2, hvilket enligt (1) 

kan ega rum endast i det fall, att derivatorna f,.(@rs), 9 rs(Prs)s 

W,s(yrs), tagna med afseende på de ingående variablerna «,,, 

Brss Yrs> äro konstanta. Alltså måste funktionerna frs(0,s), 

9Grs(Prs)> lrslyrs) Vara lineära eller af formen: 
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2 5 

frs(Ars) = 26 ‚Ers Ar IC 9 

12 1 

9Grs(Prs) = 26 Brs ar Kn ’ 

79) FI 

hys(Yrs) An 26, Vrs ar IR ? 

(6) 

den) Cs, Cs, Cr; Och Körs. Kisa Kr, äro konstanter. Integralen till 

eqvationen (5) antar da formen: 

2 dO,s 2 

rs de)’ 

der C,, utmärker integrationskonstanten. Vi bemärka rörande 

2 2 ‚2 92 "2 2 

(7) TE Bs ar Onstos T Crs ER [A 
rs Ts rs 

eqvationen (7), att de variabla termerna äro homogena och af 

fjerde dimensionen med afseende pa R,.. 

5. De sjelfständiga koordinaterna &,,, Yrs> Zrs 1 detta pro- 

s(N—1)(N — 2) oa 

äro af dessa beroende enligt systemet I (2). Häraf framgår, att 

blem äro till antalet 3(N — 1), då de öfriga 

de i (6) gifna integralerna till systemet (3) äro till antalet 

3(N —1), hvilka fås genom att angifva lämpliga värden pa 

index rs. Det enklaste fallet är, då de (N —1) kropparne 

M,,..., My hänföras alla till en och samma centrala kropp M,, 

hvarvid de sjelfständiga koordinaterna äro 29, .. „21m Mas: «> 

Yin» 2133 *++,2ın.  Rörelseeqvationerna I (8), uttryckta i de sjelf- 

ständiga koordinaterna, antaga då, under iakttagande af (6) och 

(3) följande form: 

N 
> 2 _ (8) | | EET = 0. 

samt de motsvarande 3(N — 1) integralerna: 
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| =) I 2 + 0|-—-= 201.015 + Ki ee 
dyıs\? Ku)? _ 9,2, | NE (= wu + Ku, ((@=2%...N), 

! ls | 

d21s)” d(21s)? 2%) Z (EN Pit sn 1s 

hvarvid de (N — 1) härledda integralerna enligt (4) fa formen: 

AS AO 2 2 , o 
(10) | 5 = Rı Tr 20820 Ra Ae oe +K, 

(SEN 

Anm. För det fall, att det gifves flere centrala kroppar, indi- 
diceras de sjelfständiga koordinaterna på ett deremot svarande sätt 1 
I (8) och i (3), då de erforderliga systemen af rörelseeqvationer och 
integraler, svarande mot (8), (9) och (10), omedelbart erhållas. 

6. I de tre integralerna I (23) och i den härledda inte- 

gralen I (24) ersättas nu (N — 1) termer af sina vederbörliga 

uttryck i (9) och (10), då i de öfriga termerna de osjelfständiga 

koordinaterna ersättas af de sjelfständiga enligt I (2). 

Radius vektor R,, uttryckt i en elliptisk funktion, 

hvars argument är bundet vid tiden och bemälde vek- 

tors riktningskosiner genom en differentialeqvation 

af första ordningen. 

7. Genom att förena eqvationerna (7) och (10) fås, med 

användning af identiteten dS’,= dR, + R),d®;,, och då vi sätta 

fjerde grads polynomet 

(11) (+ rr + Kr + IA Vs + 20Rn — Or: 
= Ps) 

följande eqvation, 

2) Bear 2 f AR) | I | d(Ri) | I | d(Ris) | 
| S 7 C1js\ 2 1s 

° — dl 
2dt \d log L1s 

2 2) 
d log yıs d log 215 

= 2.) (s = 216 oo 9 N). 

Anm. Bqvationen 1(68) lemnar, som sig bör, samma resultat, 
då de med J, J), Ja betecknade obestämda funktionerna ersättas af 

de i (6) gifna integralerna. 
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8 Om vi sätta eqvationen 

e e BEE 
13 On, = 

“ are na On) 
der Ris är en elliptisk funktion af U,,, sa öfvergär (12) i föl- 

jande differentialegvation af första ordningen: 

Beier) 

1 1 eis cis C15 
u (40.3 @a" (d log 215)? ii (d log y1)? (d log 21)? 

(302 008. IND)n 

en eqvation som, med användning af det genom (13) gifna ellip- 

tiska uttrycket pa £,., lemnar sambandet mellan argumentet U,,, 

tiden och radius vektors riktningskosiner. 

Anm. Det enklaste sättet att af det i (13) gifna elliptiska dif- 
ferentialuttrycket bestämma relationen mellan U], och AR}, synes vara 

följande. Genom att sätta 

dRıs 

VPısckis) 

och reducera detta uttryck till den af WEIERSTRASS gifna normal- 
formen (med tregradigt polynom under rotteeknet)!) fås Ris uttryckt 

1 den Weierstrasska p-funktionen af Vis; genom att derpä i (13) in- 
föra Vi, såsom ny variabel i stället för AR, fås den nödiga relationen 
mellan U,, och Vis, en relation, som reducerar differentialeqvationen 

(14) till att uttrycka sambandet mellan Vis. tiden och radius vektors 

as riktningskosiner och hvars motsvarighet i tvåkroppars problemet 

fås genom att 1 (14) samt 1 de här ene resultaten sätta cıs = 
= = Ci, = (0), 

d Vis = 

ö 
C 

18 

Areornas lag mynnande ut i två alternativ, hvaraf 

det ena leder till ett fast och det andra till ett varia- 

belt banplan. Dessa alternativ ledande till de åter- 

stående 3(N—1) integralerna jämte till den deraf här- 

flytande lösningen af problemet. 

ENGE sätta 

LrsYrs_ Urs, = AU,,, 

(15) | Using — el — Ve 

| 2, den, a).der, = Ci 

) Jfr formeln (62) i min afhandling, »Sur le developpement d'une fonction 

analytique etc.», i K. Vet.-Societetens Acta för 1885. 
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da således A,, 3, €,, betyda dubbla de projicierade areorna, 

vinkelräta mot de respektive &,,, %rs, rs axlarne. Det allmänna 

eller N-kroppars problemet skiljer sig fran tvakroppars problemet 

väsentligen deri, att i det förra problemet äro enligt I (60) are- 

ornas differentialer af andra ordningen variabla qvantiteter; i 

tvakroppars problemet äro de deremot noll. Af (15) härledas 

derför vid jämförelse med I (60) följande två med afseende på 

koordinaterna lineära eqvationer, da vi nämligen begränsa oss 

till de 3 (NM — 1) sjelfständiga koordinaterna: 

Je AL ne + EN == ol 

(16) Ja EB Åh 2 PE = of 

dt? di? dt? 

Gens): 

: Här inträda nu två alternativ: de två eqvationerna (16) äro an- 

tingen identiska eller distinkta. Vi behandla det förra fallet. 

10. Identiteten mellan de två eqvationerna (16) leder till 

följande eqvationer, då vi med 4, beteckna en konstant: 

AA 1s dB}; d’d,, 

Tat. Ka dt? 7 BE in ee) 
tl ' dAıs dB}; d€,; ks c : Å ) 

dt dt Gl 

hvaraf fås, då vi med H;,, His, Hı, beteckna integrationskon- 

stanter: 

dAı1s Rost 

| ee Hue | 
i Vägg 

(18) = Her (s— 2,0%. 2, 1V), 

| en A| 

hvadan alltså de tre areorna bli uttryckta i följande kända funk- 

tioner af tiden: 
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| ehito | 
5 = pa | 

kb RR 

(19) Ne an), 
ls 

| To 5 RRD kista | 

Er en Alien 
| ; ; kıs J 

der bemälde areor äro noll för t =1t1,. 

Anm. Här iakttages, att för lim kıs = 0 få dessa areor såsom 

gränsuttryck den för två kroppars problemet gällande formen: 

38 = Hylt — t9) 2 

Bo = Ht ig)» 

För små värden på konstanten ki, blir således den i (19) uttryckta 
areornas lag nära Öfverensstämmande med den för två kroppars pro- 
blemet gällande. i 

11. I öfverensstämmelse med n:o 4 får nu med använd- 

ning af (18) eqvationen (7) följande form: 

20) eo, + cp tare + = (Hit Hin Hr)ehu 

a | 2 dO9 2 Cl TE =) en | (RR Ha): 

Genom jämförelse mellan denna eqvation och (18) samt I (73) 

antaga nu riktningskosinerna för banplanets perpendikel föl- 

jande form: 

| SE Hıs | COS fy, = ——— B 
VE ad SA 

Hy; 21 Meosbn, — — (0 oe N), 
( ) I VB: SF ala ar Hö | | 

Hi; 
COS £15 — 

| VER + Bu + Hu] 
hvadan alltsa för det nu behandlade alternativet banplanet 

är fast. 

Anm. 1. För en allmännare behandling af detta alternativ kan 
konstanten kı, ersättas af en funktion af tiden. 
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Anm. 2. Utom de 6 (N — 1) integrationskonstanterna i 1 (9) och 
(18) gifves det 3(N — 1) konstanter cıs, C1s> Cis = 2 SINE) 

(9) at (N — 1) konstanter ks; (s = 2, NM) AR (Ike), hvilka ge- 

nom lämplig användning af problemets eqvationer äro att basti. 

12. Det andra alternativet eller det fall, da de tva eqva- 

tionerna (16) äro distinkta, undersökes salunda. 

Under antagande, att det först behandlade alternativet gäller, 

leda eqvationerna (18) och (19) till ett system lineära differen- 

BE af andra ordningen af följande form, da nämligen 

2, kr, ka; utmärka reela konstanter samt a, dis, a), ÄrO 

konstanter, som äro underkastade vilkoret att bevara areornas 

fundamentalegvationer I (20) homogena: 

AL 
kan 7 kis(Ars ar as) | 

Pi, (22) Ip ku, + an) @ 2,3) 

ee. 
nn = = ky (Cs + as) | 

Eqvationerna (19) äro nu speciela integraler till detta system 

för det enskilda fallet, att k = k? = k"2? = en positiv qvantitet 

samt att de vid första integrationen framträdande integrations- 

konstanterna sättas = 0. 

De allmänna integralerna till samma system äro följande, 

da Q?, Q2, Q7? utmärka de vid den första integrationen fram- 

trädande integrationskonstanterna: 

I = QısShkıs(t — | 

kısBıs = QısShkis(t — Tis) 

rien. = Q1,Shkıs(t — ai] 

der A, 31, &, äro noll för t= T,,,T,., Vil samt Mg = Ag = 

(23) (G= 2000 MN) 

av; = 0, och der areorna uttryckas i hyperboliska eller cirkulära 

funktioner, allteftersom kr kı- äro positiva eller negativa. 

Då det i (19) behandlade enskilda fallet mynnar från dif- 

ferentialeqvationerna (22) för en viss bestämning pa konstan- 

terna, så måste de venstra leden i (22) allmänligen uttryckas i 

sådana funktioner af de resp. areorna, som upptaga de lineära 
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uttrycken till höger som enskilda fall. Under förutsättning, att 

venstra leden i (22) kunna allmänligen uttryckas ensamt i sadana 

funktioner af de resp. areorna, finna vi att den allmännaste form 

a dessa funktioner, hvilken bevarar eqvationerna I (20) homogena, 

är just den i (22) anförda lineära, hvadan under bemälda förut- 

sättning de i (23) gifna integralerna utgöra areornas allmänna 

integraler. 

Af areornas derivator 

IA,, | > = Q Ohbysl(t a) 
REN EN 2 

(24) | Pr = QuChk.& u) @- 2...) 

Ir Q;.Chkys(t — 
Ti.) | 

fås i öfverensstämmelse med n:o 11 följande uttryck på riktnings- 

kosinerna för banplanets perpendikel: 

| us ae De Te 
yQ Ch?k,(-71)+Q2Ch?k! (t-71,) +Q7Ch?% (&-%1,) 

(25) | COS br ER IN en ea nm 

3 Q1s.Chkis(t Tis) | 
Dee RE EE Aa 

(G= AND 

hvaraf framgar, att för de allmänna integralerna (23) är ban- 

planet variabelt. 

Anm. I likhet med n:o 10 anm. fås af (23) för försvinnande 
kıs, Kıs, kıs den för två kroppars problemet gällande formen. 

13. Vi anmärka, att fullständiga lineära differentialeqva- 

tioner mellan de resp. areorna och tiden, med konstanta koeffi- 

cienter, äfven af högre ordning än den andra, bevara likasom 

(22) eqvationerna I (20) homogena; men endast de af andra ord- 

ningen lemna det behöriga antalet integrationskonstanter. Om 

- vi derför till hvarje led till höger i (22) foga den resp. termen 
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AA; Sy dB}, RR dE,, 
gs > =J1s 7, » AST > 

dt dt dt 

stanter, sa fa vi det allmännaste system lineära differentialegva- 

der gs, 91», 91 äro reela kon- 

tioner, som lemnar det behöriga antalet integrationskonstanter, 

bevarar eqvationerna 1(20) homogena samt bevarar, som sig bör, 

de ur detta system i I (20) substituerade uttrycken exakt inte- 

grabla. Att bestämma den form, hvarunder areornas lag för 

hvarje särskildt fall framträder, sammanfaller derför med en be- 

stämning af de i (22) ingaende konstanterna samt dertill kon- 

stanterna Okay (9 fier 

14. Genom att i de två distinkta eqvationerna (16) införa are- 

ornas derivator, tagna ur (24), fås riktningskosinerna för radius 

vektor A), uttryckta i funktioner af tiden, hvilka funktioner, 

insatta i differentialeqvationen (14), gifva det elliptiska argu- 

mentet V,, sasom funktion af tiden, hvarigenom problemets full- 

ständiga lösning är reducerad till bestämning af de 3 (N — 1) 

integrationskonstanterna K,,, K,,, Ki, från lefvande krafts inte- 

gralerna (9) samt af de 3(N — 1) integrationskonstanterna 

Qi» Riss Qıs, från areornas integraler (23). Dertill böra be- 

stämmas de 3(N — 1) konstanterna cs, cs,» cis 1 (9) och de 

3(N —1) konstanterna ks, kıs, ki, 1 (23) samt de i föregående 

n:o berörda 3(N — 1) konstanterna 915, 915; 1, hvilken bestäm- 

ning sker genom en lämplig användning af de tre lefvande krafts 

integralerna I (23) och de tre areornas integraler I (21) samt 

rörelseegvationerna (8). 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1886. N:o 6. 

Stockholm. 

Om de sandslipade stenarnes förekomst i de kambriska 

lagren vid Lugnäs. 

Af A. G. NATHORST. 

[Meddeladt den 9 Juni 1886.] 

I den uppsats, hvaruti jag först meddelade förekomsten art 

»pyramidalstenar» i de kambriska lagren vid Lugnås!), kunde 

någon närmare redogörelse för det lager, i hvilket stenarne före- 

komma, icke med säkerhet lemnas. De beskrifna exemplaren 

hade nemligen utan nagon vidare uppgift om förekomsten, jemte 

andra föremål från Lugnäs, blifvit till Riksmuseum öfverlem- 

nade och voro nästan alldeles fria från den bergart, i hvilken 

de en gång varit inbäddade. Dels på grund af ett på ett exem- 

plar dock ännu qvarsittande obetydligt stycke hvit, finkornig 

sandsten, dels på grund deraf, att ett annat visade ett litet 

parti grönaktig lera, lik den, som mellanlagrar den s. k. eophy- 

tonsandstenen, antog jag, att sagde stenar förekommo i det lager 

af denna, som följer närmast på dess understa, konglomerat- 

artade del. 

1) A. G. NarHorst, Om kambriska pyramidalstenar, Öfversigt af K. Vet.- 

Akad. Förh. 1885, n:o 10. — Det torde böra päpekas, att benämningen 

pyramidalstenar, såsom endast omfattande en del af de genom flygsand sli- 

pade stenarne, är föga lämplig. Tyskarne använda benämningen »Dreikanter» 

och »Pyramidalgeschiebev. E. Grinitz har nyligen föreslagit det mindre 

lyckligt valda namnet »Kantengeröllev. G. DE GEER har användt benäm- 

ningen »vindslipade stenar». I enlighet med engelsmännens beteckning 

»sandworn stones» torde kanske »sandslipade stenar» vara att föredraga, ehuru 

visserligen »flygsandslipade stenar» vore än mera korrekt. 
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Då det naturligtvis i flere hänseenden måste vara af in- 

tresse att få utrönt, huru härmed förhölle sig, anmodade jag 

herr A. F. CARLSON, hvilken på en för Riksmuseets räkning 

företagen resa äfven skulle besöka Lugnäs, att om möjligt söka 

taga reda på flere exemplar af de sandslipade stenarne, på det 

att frågan om deras förekomst måtte blifva säkert afgjord. CARL- 

SON utförde sitt uppdrag med vanlig ihärdighet, och efter ett 

par dagars uppehåll på stället hade han lyckats insamla en 

ganska stor mängd af de eftersökta stenarne, hvilka ej synas 

vara synnerligen sällsynta. Det är derför ganska egendomligt, 

att de icke blifvit uppmärksammade af de geologer, som förut 

besökt Lugnas. 

Omkring 24 exemplar af samlingen göra mer eller mindre 

skäl för benämningen pyramidalstenar. Nagra äro lika regel- 

bundna som de, hvilka i min förra uppsats blifvit afbildade, 

medan deremot andra visa en mindre långt framskriden inverkan 

af slipningen. Utom dessa finnas äfven sådana, hvilka äro så obe- 

tydligt påverkade, att man icke alltid kan säga, om de äro att 

uppfatta såsom sandslipade stenar eller ej, detta så mycket 

mindre, som deras yta ofta har ett öfverdrag af konglomeratets 

bindemedel. 

Särdeles betecknande för sandslipningen äro tvenne andra 

exemplar, som i stället för jemnslipade ytor visa urgröpningar, 

ärr, (»Narben»), hvilkas betydelse MICKWITZ i sin just an- 

lända intressanta uppsats!) särskildt har framhållit. Det ena 

af dessa exemplar visar betydligt djupare urgröpningar än det i 

min förra uppsats (1. c. fig. 3) afbildade. 

Alla stenarne äro af qvarts samt af mycket varierande 

storlek. Det största exemplaret, hvilket dock är långt ifrån 

fullständigt?), visar en längd af ungefär 150 millimeter, medan 

1) A. Mıckwızz, Die Dreikanter, ein Product des Flugsandschliffes, eine Ent- 

gegnung auf die von Herrn G. Berendt aufgestellte Packungstheorie. (Sa- 

piski Mineral. Obst. 23, 1886.) 

2) Enligt CARLSON är det temligen svårt att erhålla stenarne hela ur konglo- 

meratet, enär de dels äro mycket härdt inbäddade i detta, dels äro genom- 

dragna af sprickor och derför sköra. 
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deremot det minsta endast har en längd af 14 mm. Det förra, 

hvilket här afbildas i half naturlig storlek (figg. 1 och 2), är det 

enda exemplar i den nya samlingen, som visar endast en kant 

(tva slipytor). Huruvida det, liksom det i min förra uppsats 

afbildade (1. c. fig. 2) af samma typ, vid spetsen möjligen haft 

ännu en slipyta af underordnad storlek, är naturligtvis ovisst. 

Detta exemplar är i öfrigt af stort intresse, sasom äfven med 

hänseende till storleken fullkomligt jemförligt med de sand- 

slipade stenar, som finnas pa nutida sandhedar. Att döma af 

JOHNSTRUPS beskrifning synes det i synnerhet öfverensstämma 

med sådana, som iakttagits på de jutska hedarne. 

Figg. 1 och 2. FHFlygsandslipad sten från eophytonsandstenen vid Lugnäs. Fig. 1 
uppifrån, fig. 2 i tvärprofil. Båda figurerna i half naturlig storlek. 

Medan de i min förra uppsats beskrifna pyramidalstenarne 

samtlige voro af det slag, som visa slipning a ömse sidor (»Doppel- 

dreikanter»), är detta icke fallet med alla dem, som nu erhållits. 

Särskildt den här afbildade är sålunda tydligt slipad endast på 

den ena sidan, ehuru visserligen några grunda urgröpningar på 

den andra måhända äfven der angifva någon inverkan af sand- 
Öfversigt af K. Vet -Akad. Förh. Ärg. 43. N:o 6. 2 
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slipningen. Några af de smärre kunna visa den ena sidan för- 

sedd med slipytor, medan deremot den andra företer urgröpningar. 

I öfrigt är det tydligt, att ju mindre stenarne äro, desto lättare 

hafva de af vind eller vatten kunnat vändas, hvarför det är 

helt naturligt, att just smärre stenar skola relativt ofta visa 

slipningsfenomen på ömse sidor!). 

Flertalet af de sandslipade stenarne förekommer nära gneis- 

lagret i den konglomeratartade sandstenen, från hvilken den 

Carlsonska samlingen innehåller flere exemplar ännu in situ. 

Ett annat exemplar, likaledes in situ, förekommer deremot i den 

grönaktiga lera, som mellanlagrar eophytonsandstenen. Det är 

troligt, att de i min förra uppsats beskrifna exemplaren härröra 

från samma lera. Det är salunda inom eophytonsandstenens 

undre lager, som de sandslipade stenarne hittills äro anträffade. 

I betraktande af dessa stenars relativa ymnighet & ena 

sidan samt å den andra den fullkomliga öfverensstämmelse, som 

!) En egendomlighet, som med de sandslipade stenarne vid Lugnäs är förbun- 

den, torde här äfven böra omnämnas, ehuru den icke synes hafva med slip- 

ningen att göra, utan torde vara ett senare uppkommet fenomen. De flesta 

af dessa stenar visa nemligen fläckvis små speglande oregelbundna qvarts- 

ytor, erinrande om vissa etsningsfenomen. Någon närmare undersökning 

af desamma har visserligen ännu icke kunnat utföras, men det synes icke 

vara tvifvelaktigt, att den anförda omständigheten är af helt och hållet 

sekundär natur. Dr A. E. TÖRNEBOHM, för hvilken jag förevisat exem- 

plaren, har bland andra möjligheter till förklaring af företeelsen äfven 

framhållit, att den »kan hafva uppkommit derigenom, att qvarts vid 

konglomeratets cementeringsprocess afsatt sig på bollarne, i hvilket fall 

naturligtvis hvarje tillkommande qvartsmolekyl antagit lika kristallografisk 

orientering med det parti, på hvilket den afsatt sig. På vidliggande men 

olika kristallografiskt orienterade partier få således de små tillväxterna olika 

lägen, och i följd häraf reflektera de olika. Denna förklaring skulle jag 

nästan vara böjd att anse för den sannolikaste.» Efter att med loupe hafva 

granskat hela samlingen, har jag för min del blifvit öfvertygad, att denna 

tolkning, åtminstone i flere fall, är den riktiga. Några exemplar visa nem- 

ligen tydligt, huru de speglande fläckarne höja sig ej obetydligt öfver den 

slipade ytan, och detta på det sätt, att de måste vara bildade efter slip- 

ningen, hvilket äfven inses deraf, att de ej äro mattslipade. Dessa fläckar 

kunna vara runda, liksom de partier af svafvelkis, hvilka stundom äfven 

finnas på stenarnes ytor. Tillämpas denna förklaring för öfriga fall, så 

skulle skilnaden endast vara den, att den senare afsatta qvartsen vanligen 

endast bildar en mycket tunn hinna. 
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eger rum mellan dem och sandslipade stenar fran nutida flyg- 

. sandsfält, lider det icke det ringaste tvifvel, att flygsandsfält 

eller düner redan under eller före den kambriska tiden existerat 

i närheten af Lugnas. Detta sandfält hade sitt ursprung i den 

genom sekulär förvittring totalt sönderfallna gneisen, och på 

detsamma blefvo de oförvittrade qvartsstyckena påverkade af de 

sandmassor, som sattes i rörelse af den kambriska tidens vindar, 

hvaraf följde alldeles samma slipningsfenomen, som uppstå på 

nutida flygsandsfält. När hafvet sedan bröt in afsattes sanden 

på nagot djupare vatten, medan deremot qvartsstyckena aflagrades 

närmare stranden. Man skulle nästan kunna antaga, att detta 

hafvets inbrott skedde hastigt nog, ty i annat fall hade de sand- 

slipade stenarne af vagsvallet bort afrundas till rullstenar. 

Jag begagnar här tillfället att meddela ett i hög grad in- 

tressant fynd, som af CARLSON gjordes vid Lugnås, och hvilket 

lemnar en vigtig upplysning öfver de förhållanden, som voro rå- 

dande vid eophytonsandstenens afsättning. I mitt arbete öfver 

de vid Lugnås förekommande aftrycken af medusor har jag sökt 

adagalägga, att dessa aftryck förutsätta, att lerlagren tidvis 

varit torrlagda. »De gynsamma omständigheter, som härför 

fordras, äro en langgrund hafsstrand med botten af slam, samt 

att denna strand under någon tid torrlägges för att sedan, då 

ytan nått en viss hardhetsgrad, ånyo betäckas af sediment»?). 

Något annat bevis, att sand- och lerlagren verkligen varit 

torrlagda, än aftrycken af medusorna har man emellertid allt 

hittills saknat. Det var under sadana förhållanden för mig en 

stor tillfredsställelse att i den Carlsonska samlingen finna ett 

föremål, som med säkerhet ådagalägger, att de antagna förutsätt- 

ningarna äro rigtiga. Detta föremål är ätergifvet i omstående fig. 3 

och utgöres, såsom af denna synes, af ett rundt fält, försedt med 

fullkomligt koncentriska ränder. Vid ena sidan hafva dessa 

') A. G. NATHORST, Om aftryck af medusor i Sveriges kambriska lager. Vet.- 

Akad. Haudlingar, Bd 19, n:o 1, sid. 29. 
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ränder blifvit utplånade af ett spår af ett eller annat slag. Som 

föremålet förekommer på lagrets undre sida, äro de koncentriska 

ränderna följaktligen utfyllningar af på samma sätt ställda strim- 

mor i den underliggande leran, och det spår, som delvis utplånat 

dessa strimmor, framstår följaktligen äfven på den föreliggande 

stuffen såsom en upphöjning. 

G jeveldikse 

Fig. 3. Koncentriska ränder på undre skiktytan af ett stycke sandsten från 
Lugnäs. 

På nutida sandfält eller pa torrlagda aflagringar af sand 

eller lera äro liknande bildningar ganska vanliga, medan jag 

deremot aldrig iakttagit, att någon dylik bildning uppstått när 

sand- eller lerlagren varit betäckta af vatten. De uppkomma 

på så sätt, att en växtdel eller något annat lätt föremal, 

sasom t. ex. en Sertularia eller dylikt, med sin ena ände 

fastnat i sanden eller leran, medan en större eller mindre del 

vid den motsatta ändan varit fri. Påverkad af vinden svänges 

denna del af och an kring fästepunkten, och hvarje ojemnhet på 

föremålet ger dervid upphof till en koncentrisk fåra i sand- eller 

lerlagret. Vidfogade fig. 4 (sid. 191), tecknad af herr G. LILJEVALL 

efter en af honom gjord iakttagelse öfver en dylik bildning på 

Gotland, torde bättre än hvarje beskrifning adagalägga den full- 

ständiga öfverensstämmelse, som är rådande mellan nutida bild- 

ningar af detta slag och det ofvan beskrifna föremålet från 

Lugnås. Den enda skilnaden består deruti, att fårorna hos den 

aftecknade nutida bildningen äro relativt breda och grunda, 
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hvilket står i samband dermed, att den uppstått i lös sand. 

Exemplaret från Lugnås 

Au 

il en 7 N 

Fig. 4. Konceutriska ränder i lös sand, uppkomna genom vindens inverkan på 
en i sanden fastsittande växt. Efter en iakttagelse af G. LILJEVALL. 

Redan i min första uppsats om Zophyton o. s. v. har jag 

för öfrigt påpekat de olika figurer som uppstå, om en på ofvan 

nämndt sätt fastsittande växt i vatten påverkas af böljrörelse 

eller på en torrlagd yta påverkas af vinden. Från sagda upp- 

sats!) må det derför tillåtas mig att citera följande. 

»Da en växt med sin ena ända fastnat i sanden, hvilket på 

grundt vatten ej sällan inträffar, så händer ofta, att densammas 

fria del, påverkad af böljrörelse, tvingas att ändra sitt läge. 

För hvarje olika läge bildas en motsvarande fåra i sanden till 

följd af att växten vid böljrörelsen liksom gräfver sig in i den- 

samma, och dessa fåror sammanlöpa naturligtvis i den punkt, 

der växten varit fästad». .... »Stundom visar den förra formen 

från samma punkt solfjäderformigt utstrålande repor»... »Då 

en växt på samma sätt fastnat i den torra sanden och på- 

verkas af vinden, uppkommer en med eller utan koncentriska 

ränder försedd cirkelsektor.» 

Den form, som uppstår under vatten, visar följaktligen från 

en punkt utstrålande strimmor, medan deremot den, som bildas 

1) A. G. NATHORST, Om några förmodade växtfossilier. Öfversigt af K. Vet.- 

Akad. Förhandlingar 1873, N:o 9. 
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genom förmedling af vinden på den torrlagda leran eller sanden, 

visar koncentriska cirklar eller delar deraf. 

Genom fyndet af det ofvan beskrifna föremålet från Lugnås 

har följaktligen ett ytterligare bevis erhållits, att lerlagren i 

eophytonsandstenen tidvis varit torrlagda, och detta helt säkert 

så länge, att de spår och intryck, som uppkommit på deras 

ytor, hunnit nå en ganska fast konsistens. Om jag ej misstager 

mig finnas i samma lerlager äfven utfyllningar af torksprickor, 

hvilka troligen bevisa detsamma. Hvad slags organism det varit, 

som gifvit upphof till det här afhandlade föremålet, kan natur- 

ligtvis icke ens gissningsvis sägas. Den kan hafva varit en alg, 

men kan å andra sidan lika väl hafva varit nagot djur, såsom 

en torkad mask 0. s. v. 

Den genom detta fynd vunna erfarenheten om lerans tid- 

visa torrläggning är särskildt derför af vigt, att den ådagalägger, 

att de förutsättningar, som fordras för att aftryck af medusor 

skulle kunna uppstå, verkligen hafva varit förhanden. De sand- 

slipade stenarne äro en annan produkt af den kambriska tidens 

vindar, och de ådagalägga å sin sida, att den långgrunda, tid- 

vis torrlagda stranden vid Lugnas antagligen mot fastlandet 

begränsades af flygsandsfält eller sanddüner. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1886. N:o 7. 

Stockholm. 

Några nya utvecklingar af de elliptiska funktionerna. 

Af Huco GYLDÉN. 

[Meddeladt den 15 September 1886 genom H. GYLDÉN.] 

Till de redan kända utvecklingarna af de elliptiska funktio- 

nerna skall jag här anteckna några hittills icke bemärkta, 

hvilka med fördel kunna komma till användning, då modylen 

är nära lika med enheten. 

af de bekanta uttrycken!): 

Desamma utgöra transformationer 

_ zu 
ze \1 CHEK: 

snu een: zu 

or: 

ı2\n ITU '2Xn 

+ SET Ei = 0 KR me 

I + q?er 1 + gren r 

TTU 

T e 2K 

u; mu 
lu AT 

n ru SAND + är Kara Lo Rn 
1 SIS ge 1 + GERT 

TU 

e 2K' 
Anu — = 

Ir mE 

ru In ru 'n 
71 q 7 7 q 

+ e2K oma, är @ ax SEEN EEE 

1 AL Je 1 SL, re K' 

') BrocH, Traité el&mentaire des fonctions elliptiques, p. 107. 
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Beteckningen: 

Rn 
ee 

torde knappast behöfva påpekas. Ersättes g’ medelst detta 

värde i ofvanstående uttryck, så befinnes: 

MAA 

ze 
l+e £ 

—2ıK) — 7 u+2nK) 
Eier de 1)re x (—1)re # 

Rn) 1 1° — Zu + mK) | 

2, 
= | Ör 2 

end | — mu 
ae 

TT TT (Be In er ze | 

u 7 2 UT BN RI SS 
1 Au Da 1 du SN 74 + 2nK) | 

| — mu 
ge Ör 

gär —2nK) rer) | 

+ ) —d ) ——,- 
1 im oR(u—20K) 1 2. | 

Låta vi nu x betyda en ständigt positiv qvantitet, sa kunna 

vi utveckla funktionen 

Ci I 
har e 2% 07 re ® 

pa följande sätt, dervid är att märka, att utvecklingen gäller 

för alla «-värdena fran 2 =0 till 2 = 50. 

Man har identiskt: 

el, 
l Ar e 7% 1 ft 30 2(1 Be: u) 
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5 = vi kunna 

derföre utveckla efter potenserna af densamma, samt erhalla da 

ett resultat af formen: 

1 { : € 
Termen e=*(1— e-??) har i maximum värdet 

a 

apa 
= UO(x) + UO(r) +... 

om vi beteckna: 

U%2) = (1 a 20) 

ör | — 2 0-0) 

OO G= er (2n + 1)x (1 ur on 2) (1 ug an 

Fastställa vi emellertid, att ett argument, äfven da det er- 

haller ett negatift värde, alltid tages positift, sa gäller ofvan- 

staende utveckling för alla reella «-värden. 

Med stöd af det anförda beteckningssättet finner man nu 

följande utvecklingar: 

mm ei e | oz) 

- 

O0 es) 

= — (u—2nK) | 7 Sno ole 
1 0 \ 

(9.0) o0 

(ER || 

ne re > Dels (u + 2nK) ) 

ES 
(u + =) 

+ 090 00 

76 TT 
AN (5) dnu = Z ) \ [4% 

0 

Genom att integrera det sistfunna uttrycket, sedan det- 

X 

samma blifvit multipliceradt med du, erhåller man en utveckling 
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för funktionen amw. Jag skall anföra de härtill erforderliga 

operationerna emedan desamma äro typiska för användningen af 

ofvanstaende utvecklingar. 

Emedan vid utvecklingarne efter U-funktionerna förutsättes 

att argumentet alltid skall ingå med positift värde, måste in- 

tegralen 
+ UU 

Jol + 20.5) Ju 

— ug 

sönderdelas i tvenne, nämligen i punkten — 2nÄ, sa att man har: 
+ u — 2nK 

fe Hera (u + 2nK) du = för 

— u ER) 

a + 2nK) Jan 

u 

HE 

ar 
—2nK 

(u + 20.5) du 

Sättes här: 

u +'2nK=>2 

och betecknar man: 

— uy, + 2nK = —20> Uj + Zn Kr om 

sa erhälles med betraktande af, att argumenten alltid skola 

tagas positiva: 

+u Zz xo 2 

| Fo A 2nK))du = fö ol : de + dl DS 
— up 0 xo 

IK 2) 

= för (gear + Je; de 

0 0 

Detta uttryck gäller äfven för den händelse, att ©, har ett 

negatift värde, alldenstund man har: 

—X0 0 

| vol 27 3% a nn | vol, a 
0 0 
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2 

fe) > dr = förl) de förse) 

— 0 

Med stöd af dessa formler erhåller man nämligen ur den före- 

gående likheten identiteten: 
x x 

a | 

0 0 

hvarigenom riktigheten af det sagda omedelbart framgår. 

Vi gå nu att söka ett uttryck för funktionen 

oo | 

-) U) je 
dervid vi, i det m betecknar ett helt positift tal samt d ett po- 

ee + 20.5) )dus 

sitift tal, som är mindre än 2K, antaga 

uy =2mK +06 

Först och främst erhålles: 

u u 

u | Do \ 25) du A | vol ws AK) 
0 0 

u un 

zeu zu 
(| —— ld (s) i + fö (2) + je (= Ja + 

0 0 

Nu är emellertid: 

u u —2K = Am —1)K +06 

IE — 25) du = erthe + [Dolge] 

© 0 
u 4K | —4K = Am— 2) +0 

TEX 
Selen — 4K))du = [of IK’ ol + for) 

: 3 0 0 

wie li e/ ve. 'e 
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u 2mK 0) 

Jörns — 2mK) kd = föl) + föga 

0 ! 0 0 

u R Um+1)£ 2K—0 

| ol slu — 20m + 1 KI) a | Do >7 fe) =) vol; 5 2 
0 0 (0 

2ı(m+2)X 4K—0 

föra [u — 2(m + 2 gehe Do, IK de 

% Bao Wo 

Pa grund af dessa värden erhålla vi Z-funktionen uttryckt 

medelst termer af olika slag. I ändamål att vinna en enklare 

framställning af desamma använda vi symbolen A®(u) för att 

beteckna det resultat, som erhålles då värdet u insättes i det 

obestämda integrationsresultatet af: 

fe ar) 

Vi erhalla härmed följande uttryck: 

Fo) = — AMX2nK) + A®(2(m + n)K + 0) 

—2 AO) + A®(2nK) + A Hm —n)K+0) 

1 1 1 

+ ) AM + n)K) — ) AHNnK — 0) 

1 1 

hvilket vi, alldenstund: 

m 

A0(0) = 2mA(0) = 1 CNG (0), 
WR 
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00 I m 

) AW(2(m + n)K +6) + A®(2(m —n)K + 6) 
0 

= 2 A®(2nK + 6) 

= AS) + 2 A®(2nK + 6) 

JU 

00 m & 

) AX(2(m + n)K) + ) AXONK) = ) AO2nK) 
1 1 ll 

kunna ställa såsom följer: 

uy — 0 Fo — a 240 + A0(6) 
K 

By sent +) Daran 
Genom att bilda summan: 

s=% 

Fo, 

s=0 

samt multiplicera densamma med vinner man nu omedelbart 
76 
K' 

den sökta utvecklingen af funktionen am vw. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1886. N:o 7. 

Stockholm. 

Meddelanden frän Upsala kemiska Laboratorium. 

114. Om en ny nitronaftalinsulfonsyra. 

AU BAR LÖT. 

[Meddeladt den 15 September 1886.] 

Förut har jag beskrifvit trenne isomeriska nitronaftalin- 

sulfonsyror, nämligen 

a-syran!), 

P-syran?), 

J-syran?). 

Den förstnämda af dessa syror erhölls genom inverkan af 

svafvelsyra pa a-nitronaftalin och af salpetersyra pa naftalins 

«-sulfonsyra, hvaraf framgar, att den är en «.a-syra. Da denna 

syra genom PC],-reaktionen gaf y-diklornaftalin med smpt. 107°?) 

kan det väl knappast betviflas, att «-syran har följande kon- 

stitution: 

OÖ, N 
A 

N 
SO,H 

Den andra syran gaf genom PCl,-reaktionen en diklornaf- 

talin med smtp. 48°, hvilken hittills icke erhållits af något annat 

naftalinderivat. Dess konstitution är ännu oafgjord, och man 

1) Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1875, n:o 9, p. 13. 

?) Ibid. 1876, n:o 7, p. 47. 

3) Ibid. 1878, n:o 2, p. 31. 
4) Ibid. 1876, n:o 9, p. 71. 
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vet med visshet blott, att sulfongruppen star i $-ställning. Vid 

oxidation af diklornaftalinen erhöll jag en monoklornaftalsyra, 

hvaraf är sannolikt, att sulfongruppen och nitrogruppen äro he- 

teronukleala. 

Den tredje syran erhölls likaledes genom inverkan af sal- 

petersyra pa ß-sulfonsyra af naftalin. Den gaf med PÜCl,-reak- 

tionen $-diklornaftalin med smtp. 61°. 

Samma diklornaftalin har sedermera erhållits af flere naf- 

talinderivat. 

Så erhöll ARMSTRONG!) en vid 59° smältande, således 

något oren, diklornaftalin genom inverkan af PC], pa en disul- 

fonsyra af naftalin. 

ARNELL?) erhöll genom inverkan af svafvelsyra pa ß-klor- 

naftalin flere klorsulfonsyror, af hvilka en gaf $-diklornaftalin. 

Pä härvarande laboratorium har Herr S. E. FORSLING ge- 

nom inverkan af svafvelsyra pa ß-naftylamin erhållit en sulfon- 

syra, som genom diazoreaktion öfverfördes till en klorsulfonsyra, 

hvars klorid befanns hafva samma smältpunkt, som den af AR- 

NELL framstälda syrans klorid. Af dessa bildningssätt framgår, 

att nämda klorsulfonsyra har både Cl och SO,H i £-ställning. 

Den af FORSLING framstälda amidonaftalinsulfonsyran är sanno- 

likt identisk med den af mig framstälda $-amidosulfonsyran. 

CLAUS och VoLz ha nyligen?) genom inverkan af CrO, pa J- i 

diklornaftalin framstält klorkinonen 

(0) 
AN 

SS SNC] 

| | Cl 
eg CA 

(0) 

hvilket faktum, jämte alla andra förhållanden, visar, att 9-di- 

klornaftalin är en orto-ß-ß-förening. 

1) Ber. d. D. Ch. Ges. XV, p. 205, 1882. 

2) Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1885, n:o 5, p. 27. 

3) Ber. d. D. Ch. Ges. XVIII, p. 3154, 1885. 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1886, N:o 4. 207 

En fjärde nitronaftalinsulfonsyra har jag nyligen erhållit af 

naftalins #-sulfonsyra genom nitrering. Deraf framstäld diklor- 

naftalin befans till min stora öfverraskning ha $-diklornaftalins 

smältpunkt. Således gifva tvänne isomeriska nitronaftalin-ß- 

sulfonsyror samma diklornaftalin, hvilket faktum rubbar tron 

antingen pa tillförlitligheten af PCl;-reaktionen eller på den all- 

mänt antagna naftalinformeln. 

Enär de syror, som förut blifvit betecknade & och ß, icke 

motsvara de så betecknade diklornaftalinerna, kan denna fjärde 

syra benämnas 

y-Nitronaftalinsulfonsyra. 

Syran erhölls af naftalin-6-sulfonsyrans natriumsalt, som 

nitrerades med koncentrerad salpetersyra. Hälften af den der- 

vid erhällna lösningen neutraliserades med soda och den andra 

hälften med bariumhydrat. Man erhäller voluminösa massor af 

bariumsalter, som upprepade gånger utkokas med vatten. När 

kokande vatten löser endast sma mängder salt, har man nästan 

rent bariumsalt af %-syran. De med kokande vatten utdragna 

bariumsalterna delas, efter svarlösligheten, i flere fraktioner, 

hvilka hvar för sig sönderdelas med svafvelsyra, hvarefter sy- 

rorna neutraliseras med kaliumkarbonat. Kaliumsalterna, som 

sa erhållas, behandlas med fosforpentaklorid, och sulfonklori- 

derna kristalliseras ur benzol. 

De svarlösligaste fraktionerna af bariumsalterna lemna så 

rätt mycket klorid, som att döma af smältpunkten synes vara 

ß-syrans. De derpa följande fraktionerna lemna klorider, som 

i orent tillstånd ha ungefär lika löslighet. De kristalliserades 

ur isättika och bildade dels mer kompakta kristaller, dels fina 

nålar, hvilka kunde genom upprepade slamningar approximativt 

skiljas, och fullständigt genom upprepade kristalliseringar ur is- 

ättika. De tyngre kristallerna hade samma smältpunkt som f- 

syrans klorid, de finare nalarne smälte vid 140° och utgjorde 

således kloriden till en ny nitrosulfonsyra. 

De lättlösligare fraktionerna af bariumsalterna gifva huf- 

‚ vudsakligen 9-syrans klorid. 
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Den vid 140° smältande kloriden sönderdelades genom upp- 

hettning med vatten och gaf en gul, lättlöslig syra, som bildade 

en otydligt kristallinisk massa. 1 

y-Nitronaftalinsulfonsyrans salter. 

Kaliumsaltet, C,,H,NO,SO,K, är mycket svarlöslist och ut- 

faller, vid afsvalning af en kokande mättad lösning, i form af 

fina, blekgula och böjliga nalar, förenade till penselformiga 

grupper. 

0,2701 gr. vid 100° torkadt salt förändrades icke vid 170° 

och gaf 0,0816 K,SO,. 
Funnet. Beräknadt. 

K 13,54 proc. 13,40 proc. 

Natriumsaltet bildar likaledes fina nalar, hvilka dock äro 

tämligen lättlösliga. 

Silfversaltet, C,,H,NO,SO,Ag, är lättlösligt, i synnerhet i 

hett vatten, och kristalliserar i blekgula nålar. 

0,2908 gr. vid 100° torkadt salt gaf 0,1161 gr. AsCl. 

Funnet. Beräknadt. 

Ag 30,05 proc. 30,00 proc. 

Bariumsaltet, (C,,H;NO,SOs).Ba + 3H,0, kristalliserar vid 

afsvalning af en kokande mättad lösning och bildar fina gula 

nålar. Mellan papper prässadt salt analyserades. 

0,5443 gr. förlorade vid 200° 0,0483 gr. och gaf 0,1798 

gr. BaSO,. 
Funnet. Beräknadt. 

Ba 19,41 proc. 19,69 proc. 

H,O 8,87» Mr > 

Vid 100° torkadt salt håller ungefär 1 mol. vatten. 

0,2450 gr. vid 100° torkadt barytsalt förlorade vid 180°— 

200° 0,0052 gr. och gaf 0,0878 gr. BaSO,. 

Funnet. Beräknadt. 

Ba 21,06 proc. 20,77 proc. 

H,O 22 2 SD 

Blysaltet, (C,,H,NOsSO,),Pb + 3H,O, erhölls af blykarbonat 

och syran. Det är svärlösligt och bildar små, gulaktiga nålar. 
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0,4345 gr. mellan papper prässadt salt förlorade vid 200° 

0,0360 gr. H,O och gaf 0,1687 gr. PbSO,. 

Funnet. Beräknadt. 

Pb 26,50 proc. 27,01 proc. 

10 mE 7,06 » 

Dubbelsalt med blyacetat, og: Pb. erhölls vid af- 

svalning af de blandade lösningarne af blyacetat och den fria 

syran. Saltet är svärlösligt och bildar blekgula nälar, förenade 

till halfsfäriska massor. Det vid 100° torkade saltet var 

vattenfritt. 

0,3899 gr. vid 100° torkadt salt gaf 0,2265 gr. PbSO,. 

0,2044 gr. gaf vid förbränning 0,2098 gr. CO, och 0,0394 gr. H,O. 

Funnet. Beräknadt. 

Pb 39,66 proc. 39,90 proc. 

C 20500» Asa > 

H 2, 14 » er, 4 » 

Saltet utvecklar, när det värmes med svafvelsyra, tydlig lukt 

af ättiksyra. 

y-Nitronaftalinsulfonsyrans etyleter, C,,H,N0,S0,C,H,. 

Etyletern erhölls genom inverkan af jodetyl pa syrans silfver- 

salt och kristalliserar ur lösningen i alkohol vid afsvalning i 

fina, blekgula och svärlösliga nålar. Smältpunkten befans vara 

konstant 114°,5. 

0,2500 gr. gaf 0,4660 gr. CO, och 0,0918 gr. H,O. 

Funnet. Beräknadt. 

C 50,84 proc. 5l,25 proc. 

H 4.08 » 39 KR > 

y-Nitrosulfonsyrans klorid, C, ,H,N0,80,C1. 

Den rena kloriden är ganska svarlöslig i kall isättika, sa 

att en i värme mättad isättikelösning vid afsvalning stelnar till 

en massa af sma, blekt halmgula nalar. Smältpunkten befans 

vara 140°, eller kanske närmare 139°,5. 
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0,3426 gr. gaf 0,5550 gr. CO, och 0,0765 gr. H,O. 

0,3465 gr. gaf 16 kub.cent. qväfgas af temp. 21° mätt öfver 

kalilut och under bar.tr. 750 mm. 

0,3516 gr. gaf 0,1855 gr. AsCl. 

0,2645 gr. gaf 0,2308 gr. BaSO,. 

I procent: 

Funnet. Beräknadt. 

C 44,16 44,20 
H 2,48 2,21 

N Dan 5,15 

S 11,99 11,79 

Ol 13,05 13,07 

Ö 23,01 23,58 

100,00 100,00. 

y-Nitronaftalinsulfonsyrans amid, C, „H,N0,S0,NH,. 

Kokar man kloriden med amoniakblandad sprit, erhåller man 

vid lösningens afsvalning langa, böjliga, glänsande, halmgula 

nålar, som äro ganska svärlösliga. Smältpunkten befans vara 

konstant 225°. 

0,2417 gr. gaf 23,7 kub.cent. qväfgas, af temp. 20°, mätt 

öfver kalilut och under bar.tr. 746 mm. 

0,4080 gr. gaf 0,7132 gr. CO, och 0,1243 gr. H,O. 

0,1484 gr. gaf 0,1352 gr. BaSO,. 

I procent: 
Funnet. Beräknadt. 

C 47,67 47,62 

N 11,25 11,11 

H 3,38 3,17 

S Io 12,70 

O 25.18 25,40 

100,00 100,00. 

y-Amidonaftalinsulfonsyra, C, ,H,NH,SO,H. 

Reduktionen af nitrosulfonsyra skedde med kaustik amoniak. 

Syran bildar små, gula och svarlösliga nålar. Torkad vid 100° 

gaf den vid analys: 
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0,2494 er. gaf 0,2629 gr. BaSO,. 

0,3833 gr. gaf 0,7550 gr. CO, och 0,1527 gr. H,O. 

0,3020 gr. gaf 15,4 kub.cent. qväfgas af 19°, mätt öfver 

kalilut under bar.tr. 754 mm. 

I procent: 

Funnet. Beräknadt. 

C 53,72 53,81 

H 4,42 4,04 

N 5,93 6,28 

Ss 14,49 14,35 

Ö 21,44 21,52 

100,00 100,00. 

Af brist pa material ha syrans salter icke blifvit under- 

sökta. Natriumsaltet, som är lättlösligt, bildar små kristallfjäll. 

Deras utspädda lösning har blå fluorescens. 

$-Diklornaftalin, C,,H;CL. 

Genom att upphetta syrans klorid med öfverskott af fosfor- 

pentaklorid erhölls en klornaftalin, som efter några fa kristalli- 

‚seringar ur alkohol hade konstant smältpunkten 61°. Den bil- 

dade fina färglösa kristaller, som voro lättlösliga i alkohol. 

0,3640 gr. glödgades med kalk och gaf 0,5310 gr. AgCl. 

Funnet. Beräknadt. 

Cl 36,09 35,97. 

Samma diklornaftalin har således erhållits af de tvänne iso- 

meriska 9- och y-nitrosulfonsyrorna, hvilket visar, att en mole- 

kylär omkastning måste ha egt rum, savida naftalinformeln är 

riktig och savida icke tvänne isomeriska diklornaftaliner kunna 

ha samma smältpunkt. 

Smältpunkterna för de fyra, hittills bekanta nitronaftalin- 

sulfonsyrans klorider, amider och etyletrar äro: 

Öfversigt af K. Vet-Akad. Förh. Ärg. 43. N:o 7. 2 
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Smtp. 

[3 NS 

(NO, ß 12555 
CuoHalso; Ci y 139° 5 

1? 

a icke bestämd 

(NO, ß 180” 

OHalg0. ‚NH, , 225? 

3 2116 

[64 191° 

(NO, ß 114° 
CH SO,C,H, 7 114°,5 

EV 103” 

Af syrorna framstälda diklornaftaliner: 

a 107° 

ß 48° 
CHC 61° 

I 61° 
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Öfversigt af Kong]. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1886. N:o 7. 
Stockholm. 

Om sambandet mellan utvideningskoeflieienten och 

spänstighetskoeflicienten vid olika temperaturer. 

Af G. R. DAHLANDER. 

[Meddeladt den 15 September 1886.] 

I en uppsats: »Försök till bestämmande af utvidgningskoef- 

ficienten hos metalltradar vid olika grad af spänning», som in- 

förts i Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhand- 

lingar för 1871, p. 703, och sedermera i Annalen der Physik 

und Chemie für 1872, Bd. 145, p. 147, har jag dels redogjort 

för några försök, som adagalägga att metallträdars utvidgnings- 

koefficient är beroende pa den spänning de äro underkastade och 

dels härledt en formel, hvilken angifver det samband, som före- 

finnes mellan nämda koefficient och spänstighetskoefficienten. 

RUHLMANN har sedermera 1 sitt verk: Handbuch der mechani- 

schen Wärmetheorie, p. 524, äfven bevisat samma formel. Men 

nyligen har GRAETZ i München i Annalen der Physik und Che- 

mie für 1886, Bd. 28, p. 354, föreslagit en modifikation af 

samma formel i ändamal att få den att bättre öfverensstämma 

med försöken. Då den sistnämde fysikerns framställning synes 

mig i vissa hänseenden beroende på en missuppfattning, an- 

håller jag att få något närmare framställa betydelsen af den 

utaf mig härledda formeln och under hvilka förhållanden den 

bör anses gällande. 

Vid utvecklingen af den mekaniska värmeteoriens formler i 

allmänhet utgår man såsom bekant från det antagande, att vo- 
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lymen och temperaturen hos kropparne jemte det på dem ver- 

kande trycket sta i samband med hvarandra pa det sätt, att 

den ena af dessa qvantiteter är en funktion af de bada öfriga. 

Men vid tillämpningen deraf för en trad, som spännes med en 

vigt P och utsättes för en temperatur 2, tänker man sig läng- 

den Z som en funktion af P och t eller L= f(P,t). Det är 

på detta antagande härledningen af THOMSONS bekanta eqvation, 

som uttrycker temperaturförändringen hos spända metalltrådar, 

grundar sig. Den af mig utvecklade formeln hvilar äfven på 

samma grundval. Om man nemligen tänker sig att ena gången 

en metalltråd först uppvärmes från t till t + At och derefter dess 

spänning ökas från P till P + AP samt vid ett annat tillfälle 

samma tråd först far sin spänning förökad från P ull P + AP 

och derefter temperaturen höjes från t till t + Åt, så erhåller 

man i båda dessa händelser tradens längd att vara £, = 

(PP + AP,t + 4t). Utgående bärifrån finner man i fråga va- 

rande formel att vara 

Puhe 
TE Ae 

Rz | 

187] 

der k' och k äro trådens medelutvidgningskoefficienter mellan 

t och t + At vid spänningarne P + AP och P, E och E 

spänstighetskoefficienterna vid nyssnämda temperaturer, hvar- 

jemte a är tvärskärningsarean, som antages icke märkbart för- 

: 1 
ändras. Sättes vidare X — k = Ak äfvensom £ =— och F' = 

€ 

— samt slutligen © —e= Je, far man jemväl 
€ 

y a Ta E RF 2 
Aa it © 

Antagas förändringarne vara oändligt små, kan man sätta 

dk 1 de 
nn EE ES EA AS Sf a ÅA Sth ka Se ER ASS 3 
BE TT Ch eh ( ) 

hvilket är den form GRAETZ gifvit uttrycket, och har han sa- 

ledes kommit till samma resultat som jag, då han utgått från 

samma förutsättning. Men han anmärker, att vid härledningen 
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antagits, att den slutliga längden /, af tråden blifver densamma, 

i hvilken ordning temperatur och spänning förändrats och att 

när så icke är förhållandet formeln icke är exakt. Jag har 

äfven uttryckligen framhallit i min förut anförda uppsats, att 

en sådan förutsättning är nödvändig samt att det endast är 

inom spänstighetsgränsen formeln är gällande. Öfverskrides denna 

gräns aterkommer traden efter spänningens upphörande icke till 

den ursprungliga längden, och man känner af WERTHEIMS och 

andras undersökningar huru svårt det är att med säkerhet af- 

göra när spänstighetsgränsen blifvit uppnadd, samt att tiden ut- 

öfvar ett icke oväsentligt inflytande i detta hänseende. Här- 

till kommer, att sasom åtskilliga nyare försök af COMSTOCK, 

WEINHOLD 0. a. utvisa det icke alltid är säkert, att en upp- 

hettad fast kropp efter afsvalning noggrant atertager sina ur- 

sprungliga dimensioner, och det är icke osannolikt, att äfven här 

tiden är af betydelse. I ena som andra händelsen är tradens 

längd Z en funktion icke blott af P och t, utan äfven af andra 

qvantiteter, som svarligen kunna införas med i räkningen. For- 

meln (1) kan derför endast motsvara det fall, när nämda vilkor 

är uppfyldt och det är ingalunda osannolikt att den i andra fall 

kan märkbart afvika från verkligheten. Den är i sjelfva verket 

strängt gällande endast för ett ideelt tillstånd hos de fasta krop- 

parne eller hvad man kan kalla för fullkomligt fasta kroppar, 

likasom MARIOTTES och GAY-LUSSACS lagar strängt taget blott 

äro tillämpliga för det ideella tillstånd som benämnas fullkom- 

liga gaser, från hvilka de verkliga gaserna betydligt kunna af- 

lägsna sig. För de af mig undersökta metalltrådarne var dock 

öfverensstämmelsen tillfredsställande. ' 

Det synes äfven sannolikt, att eqv. (2) är allmänt gällande 

så snart AP och At tagas tillräckligt små och att således eqv. 

(3) är rigtig. I alla händelser kan man icke af de afvikelser, 

som eqv. (2) företer a jemförelsevis stora värden a AP och At, 

draga den slutsats att äfven eqv. (3) afviker från verkligheten. 

För att göra formeln allmänt gällande, sätter GRAETZ läng- 

den L, som tråden erhåller, då den först spännes och sedan upp- 



216 DAHLANDER, UTVIDGNINGS- OCH SPÄNSTIGHETSKOEFFIC. SAMBAND. 

hettas, lika med längden IL efter föregående upphettning och 

derpa följande spänning plus en term, som han antager vara 

proportionel med ursprungliga längden ! samt med dP och dt, 

och således 

[UTAN MONA EP NER BE (4) 
der koefficienten d kan vara positiv, negativ eller noll. Den 

sistnämda händelsen motsvarar den af mig gjorda förutsättnin- 

gen. Han finner då 

dk I de 

UL Ol 

hvilken eqvation skiljer sig från (3) genom den tillagda termen 

Oas ee RNE (5) 

d.l Men denna förändring är temligen godtycklig och torde 

sakna berättigande. Äfven om GRAETZ anmärkning mot eqv. 

(3) vore befogad, hvilket åtminstone ännu ej är bevisadt, så 

synes eqv. (5) knappast ega värde ens såsom empirisk formel, 

och det enda fall, da den kunde tillämpas, torde vara när 

J=0, d. v. s. då den sammanfaller med den af mig upp- 

stälda formeln, hvilken, såsom vi sett, hvilar på samma förut- 

sättning, som den mekaniska värmeteoriens för fasta kroppar 

härledda eqvationer. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1886. N:o 7. 

Stockholm. 

Om integration af differentialeqvationerna 

i N-kroppars problemet. 

Il. 

Af GÖRAN DILLNER. 

[Meddeladt den 15 September 1886 genom D. G. LINDHAGEN. ] 

Denna afhandling är en omedelbar fortsättning af min af- 

handling med samma titel, betecknad II, som finnes införd i 

Kongl. Vet.-Akademiens Öfversigt 1886, n:o 6; den med I be- 

"tecknade afhandlingen är införd i bemälda Öfversigt 1882, n:o 8. 

Jag kommer här att framställa den allmänna formen af areorna 

såsom funktioner af tiden, hvaraf de i II (19) och (23) anförda 

uttrycken på areorna utgöra partikulära former och tjena som 

exempel på ett fast och ett variabelt banplan. 

Allmänna former af areorna såsom funktioner af 

tiden. 

1. Enligt II n:o 13 ha vi följande system differentialeqva- 

tioner mellan areorna och tiden, hvilka bevara eqvationerna I (20) 

homogena: 

(1) 
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Vi låta ns. Roche samt 1564, utmärka + 

ordning rötterna till dessa differentialeqvationers karakteristiska 

eqvationer; vi fa da följande uttryck på venstra leden i (1) så- 

som funktioner af tiden: 

| = L],e&: Ba Tis) + Eee Fr Tis) 5 

5 | ER 
a Fr EUR ER, 

[Pe = MeGwlé — Tis) + N ee a), 

der Zi, Dis, Mys, Ms, Nis, N’, äro konstanter, som här blott 

underkastas vilkoret att bevara högra leden i (2) reela. 

2. Om vi sätta rötterna till de ofvan bemälda karakteri-- 

stiska eqvationerna under formen: 

FE F G 

lm aut du Ul = dd 
Jan, Jing G's 

sa fas genom integration af (2), då prs, Prs, P, utmärka inte- fo} {eo} ? rs) , ; 

grationskonstanterna, följande uttryck på areorna, hvilka anses 

vara noll för = Tis, Tls> T1s, 

Su — Or ET 20 . Sh bis(t RE Tis) Ir Pit Se Eis) 

(3) \ DB; — Qsetlt u) O Sh bis(t ee Tis) + Pıs(t SE 1)» 

Es = ent TE). Shbi(t — Ti) + Pill — Ti), 

hvarest, vid öfvergang till cirkulär sinus för rent imaginära vär- 

den pa qvantiteterna b, konstanterna Q1s, Qıs, Qi, bestämmas 

sa, att högra leden bevaras reela. 

Anm. Här bör anmärkas, att i de partikulära formerna II (19) 
och (23) är den mot tiden proportionela termen utelemnad. 

3. Den allmänna formen pa areornas andra derivator såsom 

funktioner af tiden fås genom att ersätta de högra leden i (2) 

med summor af likformiga termer sålunda: 
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= Mm 

| PA _ N Om (tu) 
dt? rs 9 

U= 
i 

u=m 

P», „ao 
(4) a) men, 

m 

u=1 

122 = m 

( Zur (u) GO Ör 
de = N ne ee (t — Ts) gi 

| ak=]1 

der m är ett tillsvidare obestämdt tal. 

Vid elimination af £ mellan eqvationerna (4) och deras suc- 

cessiva derivator fås som resultat lineära differentialeqvationer 

med konstanta koefficienter, hvilka enligt II n:o 13 bevara dif- 

ferentialeqvationerna I (20) homogena. 

Genom upprepade derivationer af den första af eqvationerna 

(4) och genom multiplikation med arbiträra konstanter c fås 

följande resultat: 

u=m 
12° 

EA _ Ed Et 
5 , ; 9 rs dt” rs rs 

= 

. 9 

u=m 
92) S 

md är IA, ae 30 BOLD m EN (CU) R 

rs dim +2 TS rs rs 2 

u=1 

genom att addera dessa eqvationer erhållas följande lineära dif- 

ferentialeqvation af ordningen (m + 2) med konstanta koeffi- 

cienter: 

(5) (my 3 Va (od? 4 73% 

rs  di(m +2 ae Cs dt? Ba 

allt under förutsättning, att de m qvantiteterna Er Er m 

äro olika rötter till m:te grads eqvationen, 

(m) ‚m () 
(6) Eon el 

Men enär koefficienterna c”,..., OR äro arbiträra, sa äro ock 
rs > 

de m bemälda rötterna arbiträra, hvaraf vi sluta, att den första 
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af eqvationerna (4), utan inskränkning af de ingaende konstan- 

ternas värden, bevarar, sasom ledande till en lineär differential- 

eqvation med konstanta koefficienter, eqvationerna II (20) homo- 

gena. Detsamma gäller om de två öfriga af eqvationerna (4). 

Systemet (4) innebär således den allmänna formen af areorna 

såsom funktioner af tiden, hvilken bevarar eqvationerna I (20) 

homogena. Vi skola i nästa n:o finna de vilkor, som de i högra 

leden af (4) ingående konstanterna böra uppfylla, för att bemälda 

led, införda 1 I (20), skola i allo satisfiera detta system. 

4. Hvarje imaginärt rotpar till eqvationen (6) lemnar, för 

att uttrycka areorna, termer analoga med de första termerna af 

högra leden i systemet (3), da den hyperboliska sinus ersättes 

af den cirkulära sinus, hvadan de allmänna uttrycken på areorna 

utgöras af summor, innehållande termer af formen 

Qert m Sin b(t -— T) 

samt dertill rent exponentiela termer och slutligen termer pro- 

portionela mot tiden. 

Direkt metod att finna de allmänna uttrycken på 

areorna såsom funktioner af tiden. 

5. Vi sätta följande differentialeqvation för May, ..., May 

utmärkande konstanter: 

ven 

(7) oc) = Mö = 0. 
v=1l 

Af denna eqvation härledes följande system af eqvationer, da 

ko), kay, « + > kom) utmärka konstanter samt m ett obestämdt tal: 

| V NO 
ka = 1,020) = 0, 

dt” 

(a d (ka Aa AR Oe 

lp > UT) 

kom) DE) = ) Mo in N 
v=1 
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hvaraf fas genom addition: 

(m) 

(9) a eng + ky tr + ky = 0. 

Uttrycket inom parentesen satisfierar eqvationen (7) lika väl 

väl som L,,; bland möjliga värden på LA, är saledes det inom 

parentesen gifna värdet, hvadan vi generelt kunna sätta, da 

ko = ko — 1 och då p/n, g'w utmärka konstanter: 

dr 2 dy) 
ASA + G 

a (10) Km) + koj20 + Pont + I =) 

(= 0 

Den generela integralen till (10) är af följande form, då 

BIER, LIKA 

utmärka de m olika rötterna till den till (10) hörande karakte- 

ristiska egvationen: 
u=m 

) 2 u) EIG — 
(11) LE = Le dt Tun) + Past Sr Io) (v = 1 9 0 0 089 n) Då 

w=1 

der po, och q,w, utmärka konstanter. Såsom anmärkningsvärdt 

framgår af denna formel, att Aay,-.., 2m, skilja sig på kon- 

stanterna L, p, q och v men deremot icke på konstanterna E. 

Om nu i (7) införas andra derivatorna af Am,..., An» 

tagna ur (11), fås följande resultat: 
ven vu=m 

(2) 20 
(12) ) U, ) De Er 0. 

v=]1l u=]1 

Egvationen (12) jämte alla dess derivator satisfieras nu för 

hvilka värden som helst pa t, om mellan de ingående konstan- 

terna M, L och z följande relation eger rum: 

(13) ) u, Em = 0 (u=1,...,m). 
v=1 

Dessa formler (7)—(13) ega nu sin omedelbara tillämpning 

"på areornas eqvationer I (20), da 2, ersättes af en area A,,, 
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B,, €, samt My, af massprodukten m,m,. Detsamma gäller 

om areornas eqvationer I (14) för den absoluta rörelsen. Under 

iakttagande af den i detta n:o gifna bestämningen pa konstan- 

terna L, E och v fås genom jämförelse mellan (11) samt I (21) 

och (15) följande märkeliga relation mellan de med pw i (11) 

analoga konstanterna samt de motsvarande för den absoluta rö- 

relsen, här betecknade med 72%): 

(14) Mupo, =0 ) MITE): 

En analog relation eger rum mellan de med go), i (11) beteck- 

nade konstanterna, hvilka inga i integralerna till den relativa 

och absoluta rörelsens eqvationer I (21) och (15). 

Anm. 1. För tväkroppars problemet är på grund af I (20) i 
vilkoret (13) n = 1 och följaktligen qvantiteterna Z noll, hvadan 2 

ı (11) fär formen pt + 9. 

Anm. 2. Genom att förmedels (11) uttrycka areoruas A,,, Dr; 

€,, första och andra derivator med afseende på t bestämmas allmän- 

ligen riktningskosinerna för banplanets perpendikel i öfverensstäm- 
melse med II (25) samt för radius vektor enligt II (16). 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1886. N:o 8. 

Stockholm. 

Om lemningar af Dryas octopetala L. i kalktuff vid 

Rangiltorp nära Vadstena. 

Af A. G. NAR HORST: 

[Meddeladt den 13 Oktober 1886.] 

Frågan om var arktiska floras invandring till de trakter, 

.der den nu är rådande, har länge i ett visst hänseende varit 

obesvarad. Medan det nemligen redan långt tillbaka kunnat 

adagaläggas, att en rent arktisk vegetation varit rådande ome- 

delbart efter isens afsmältning i Sveriges sydligaste del (Skåne) 

samt äfven 1 Danmark, har man allt hittills icke haft någon 

kännedom om, huruvida det var från denna flora, som en del 

af var fjellflora härstammade, eller om den senare tilläfventyrs 

inkommit på någon annan väg. Det finnes visserligen omstän- 

digheter, som tala för det förra antagandet, i all synnerhet den 

mer eller mindre arktiska reliktflora, som på vissa lokaler, före- 

trädesvis torfmossar, finnes der och hvar genom hela vart land. 

Men a andra sidan har man för hela sträckan mellan Skåne 

och Norrland saknat direkta bevis för att en arktisk vegetation 

der varit rådande efter isens afsmältning, och åtskilliga geolo- 

giska förhållanden äro af den beskaffenhet, att de i sin närva- 

rande belysning icke utan vidare gifva ett jakande svar på den 

frågan, om förhållandena voro sadana, att en arktisk flora na- 

sonsin kunnat lefva i mellersta Sverige. När isen vid maximum 

af sin utbredning betäckte landet, var denna floras tillvaro här- 

städes icke möjlig, ty några »nunatakker» funnos da icke. I 

samma man som isens afsmältning fortgick blefvo förhållandena 
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naturligtvis gynsammare, i det att sa småningom enstaka berg- 

toppar torde hafva höjt sig öfver istäcket. Och dertill kommer 

mähända ännu en möjlighet, som vid frågan om växternas van- 

dring norrut icke bör förbises, de kunna tilläfventyrs hafva 

vandrat öfver isen på dess vid smältningen allt mera blottlagda 

moräner. Man finner t. ex. på Spetsbergen, att floran ej dröjer 

att infinna sig på de moräner, hvilka vid de tillbakagående is- 

strömmarnes nedre del genom smältningen blottläggas, om man 

visserligen ännu ej iakttagit dem särdeles långt upp på isen. 

Om inlandsisen i Skandinavien — såsom man af rullstensäsarne 

kunde vara frestad att antaga — slutligen afsmälte relativt ha- 

stigt, ej blott från isens kant utan samtidigt till hela massan, 

så att isen blef hvad K. J. V. STEENSTRUP för likartade för- 

hällanden i Grönland kallat »död», så skulle dess yta så sma- 

ningom blifvit betäckt af de genom smältningen blottlagda inre 

moränerna, och denna yta skulle helt säkert kunnat erbjuda 

lämplig växtort åtminstone för en del af den arktiska florans 

representanter. Men tyvärr känner man ännu allt för litet om 

isens afsmältning i mellersta Sverige för att kunna draga några 

slutsatser i berörda hänseende. Man vet ej heller om isens till- 

bakagång i dessa trakter skedde på grund af det förmildrade 

klimatet eller på grund af det inbrytande hafvet. För Skåne, 

som endast delvis blifvit betäckt af det haf, i hvilket mellersta 

Sveriges marina glacialfauna lefde, känner man, att isens af- 

smältning skedde på land. Och såsom en gifven följd deraf är 

provinsen rik på glaciala sötvattensbildningar. Men huru det i 

detta hänseende förhållit sig med mellersta Sverige, vet man 

ännu ej, och ej heller är ännu gränsen för det forna ishafvets 

område der fastställd. 

Den omständigheten, att man allt hittils icke uppdagat 

några glaciala sötvattensleror i mellersta Sverige, kunde visser- 

ligen i förstone tyckas tala för, att isen der, i motsats mot i 

Skäne, icke afsmält pa land utan dragit sig undan för det in- 

brytande hafvet. Detta ma verkligen för de lägre delarne af 

landet hafva varit förhållandet. Men såsom bekant finnas flere 
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högt belägna omräden i södra Sverige, t. ex. i Smäland och 

Vestergötland, dit med all säkerhet det forna ishafvet aldrig har 

nätt. Saknas männe äfven der glaciala sötvattensbildningar eller 

är deras fränvaro endast skenbar, beroende derpa att de ännu 

ej uppmärksammats? Denna fraga är ännu obesvarad och för- 

behallen kommande undersökningar. Det är emellertid härvid 

att märka, att man icke allestädes kan vänta sig förekomsten 

af glaciala sötvattensbildningar, äfven om isen afsmält på land. 

Ty har isen derunder legat jemförelsevis stilla, och har berg- 

grunden utgjorts af kristalliniska bergslag, såsom t. ex. Vester- 

götlands jerngneis, så är det ej antagligt, att särdeles mägtiga 

sötvattensbildningar skola hafva aflagrats. Vid Kap York i 

nordvestra Grönland var elfven från en öfver gneis framskju- 

tande glacier så obetydligt orenad af slam, att 1883 ars svenska 

expedition fann glacierelfvens vatten lämpligt till komplettering 

af fartygets förråd af dricksvatten. Man far följaktligen icke 

vänta sig, att de glaciala sötvattensbildningar, som tilläfventyrs 

kunna förekomma inom södra Sveriges högre belägna urbergs- 

områden, ens tillnärmelsevis skola kunna hafva den mäktighet, 

som karakteriserar motsvarande aflagringar i Skåne. Möjligen 

kan detta vara orsaken dertill, att de, ehuru troligen tillstädes- 

varande, ännu ej blifvit uppmärksammade, och man kan i sa 

fall våga hoppas, att de vid en specielt härat rigtad undersök- 

ning framdeles skola blifva uppdagade. A priori kunde man 

vänta sig deras förekomst först på ganska hög nivå öfver hafvet, 

men af det meddelande, som jag här skall lemna, synes framga, 

att man märkligt nog — åtminstone för vissa trakter af landet 

— tyckes hafva förhoppning att finna dem relativt lågt, nemligen 

vid Vettern föga mer än 300 fot öfver hafvet, och derföre an- 

tagligen på allt lägre nivå ju mera man närmar sig Skåne. 

För första gången hafva nemligen fossila lemningar af var 

arktiska flora blifvit uppdagade pa den langa sträckan mellan 

Skåne och Norrland. Fyndet har skett i en trakt, der man 

knappast kunnat vänta sig deras förekomst: strax norr om Vad- 

stena, nära stranden af Vettern. 
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Sedan K. Vetenskaps-Akademien vid sin sammankomst den 

10 Februari detta ar (1886) behagat tilldela mig de LETTER- 

STEDT’ska räntemedeln för maktpaliggande vetenskapliga under- 

sökningar, pa det att jag måtte blifva försatt i tillfälle att låta 

utföra fortsatta forskningar öfver den fossila floran i mellersta 

Sveriges kalktuffer, har jag uppdragit utförandet af dessa un- 

dersökningar at herr A. F. CARLSON. För de härvid vunna re- 

sultaten hoppas jag snart i en annan uppsats kunna framlägga 

redogörelse, medan jag här endast ämnar meddela ett af de ge- 

nom CARLSONS arbeten föranledda fynden, om hvars beskaffen- 

het titeln till denna uppsats upplyser. Innan jag inlater mig 

närmare pa sjelfva fyndet torde dock några ord om de lösa jord- 

lagren i trakten af Vadstena böra förutskickas. Dessa erbjuda 

en märklig analogi med sydvestra Skånes, i det att marken till 

största delen utgöres af moränlera eller lerigt morängrus, medan 

marina bildningar här tyckas saknas. Dessa finnas dock längre 

at nordost, vid Roxen o. s. v., men rörande gränsen för de båda 

områdena har jag mig intet bekant. Inom moränleran finnas 

der och hvar sma håligheter, upptagna af torfmossar eller allu- 

viala bildningar. 

Nära Vetterns strand, ej fullt en tredjedels kilometer nord- 

ost om Vadstena, förekommer en dylik af torf upptagen depres- 

sion. Närmare preciseradt är den belägen i Hagebyhöga socken, 

nordvest om Rangiltorp, på östra sidan af stora vägen mellan 

Vadstena och Motala. Denna torfmosse fortsätter mot nordost 

utöfver depressionen ett stycke upp på sluttningen, detta på 

grund af några derstädes framqvällande starka källsprang, kring 

hvilka under äldre tider dessutom en ej obetydlig kalktuffbild- 

ning afsatt sig. 

Om tillvaron af denna lokal erhöll jag kännedom genom 

benäget meddelad uppgift af kandidat J. JÖNSSON, hvilken vid 

sina i dessa trakter för Sveriges geologiska undersöknings räk- 

ning utförda arbeten uppmärksammat kalktuffen. Som JÖNSSON 

emellertid ej närmare eftersökt växtlemningar i tuffen, kunde 

han endast angifva mossor såsom i densamma förekommande. 
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Lokalen syntes följaktligen pä förhand ej just lofvande, hvarföre 

jag ej vagade hoppas, att resultaten af CARLSONS undersök- 

ningar skulle blifva särdeles afsevärda. Men, sasom vid dylika 

fall ofta nog inträffar, blef resultatet helt annat än förvänt- 

ningarne. 

I ett bref fran Vadstena den 27 Juli, deri CARLSON med- 

delar resultaten af sina undersökningar, omnämner han bland 

annat, att blad af dvergbjörken (Betula nana L.) voro i ett 

visst lager af kalktuffen temligen vanliga. Men vid uppackning 

och rengöring af den hemsända samlingen träffades derjemte på 

baksidan af en stuff några väl bibehallna blad af Dryas octo- 

petala L. Öfriga i samma stuff förekommande växtlemningar 

äro, utom mossor, grenar af Empetrum samt blad af Vaccinium 

uliginosum L. 

Pa grund af det nu meddelade fyndets vigt beslöt jag att 

sjelf besöka den ifragavarande lokalen, dels i förhoppning att 

möjligen kunna uppleta flere exemplar af Dryas, dels äfven för 

att iakttaga de omgifvande jordlagren samt genom autopsi lära 

känna de växtförande lagrens förekomstsätt. Oaktadt nästan 

en hel dag användes att genomleta såväl lösa stycken som at- 

komliga delar af de fasta lagren, lyckades jag dock icke finna 

några flere blad af Dryas, hvaremot de erhållna samlingarne i 

nägra hänseenden komplettera den första sändningen. Under- 

sökningen af lagrens förekomstsätt bekräftade i allo de af CARL- 

SON meddelade uppgifterna. 

Kalktuffen är, såsom förut blifvit nämndt, afsatt på slutt- 

ningen kring ett källsprång. Detta, hvars flöde är ganska starkt, 

är nu blottlagdt derigenom att den öfverliggande torfven, af 

nagra fots mägtighet, här blifvit undanskaffad, hvilket äfven 

närmast källan är fallet med kalktuffen. Denna synes omedel- 

bart hafva hvilat på lerhaltigt morängrus eller moränlera (botten- 

morän) samt är närmast källan i sina undre lager sinterartad 

utan tydliga växtlemningar, möjligen dock med i de högre lagren 

spridda barr af tall samt några mossor. Dessa senare äro i 
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kalktuffens öfre del ställvis allmänna och kunna bilda sjelf- 

ständiga lager, hvilka uteslutande bestå af sådana. 

Vid de diken, som blifvit gräfda för att afleda vattnet 

från häligheten, framskjuta nederst partier af anstaende kalk- 

tuff, hvarjemte stycken deraf blifvit på sidorna uppkastade. 

Dikena voro delvis allt för vattenfyllda för att tillåta en full- 

ständig undersökning af de nedersta lagren, men af hvad man 

kunde iakttaga samt af de uppkastade styckena ville det synas, 

som vore lagerförhallandena ungefär följande: Nederst hade kal- 

ken afsatt sig kring växande tufformiga gräs, halfgräs eller jun- 

caceer, hvilkas strån, sedan de blifvit upplösta, nu angifvas 

genom mer eller mindre lodräta, knippevis ställda håligheter. 

Deröfver tycktes på ett ställe omedelbart komma en mera tyd- 

ligt lagrad tuff med blad af tall. Men att döma af de upp- 

kastade styckena på en närbelägen plats torde det lager, som 

innehåller Betula nana, der komma mellan båda. I prof af 

detta senare lager finnas vidare mossor, blad af Vaccinium uli- 

ginosum, Empetrum samt äfven af tall, ehuru mindre vanliga 

än i det egentliga furulagret. Från lagret med dvergbjörken 

härrör otvifvelaktigt äfven den stuff, som innehåller Dryas- 

bladen. Det egentliga furulagret, d. v. s. det lager, i hvilket 

tallbarren äro öfvervägande, är mera tydligt skiktadt och lätt- 

klufvet samt innehåller utom - blad äfven partier af den från 

tallstammarne lätt aflossnande yttre barken. Deremot har ingen 

kotte blifvit funnen, hvilket väl beror derpa, att träden vuxit 

på något afständ från den sumpiga marken. Nagra stycken af 

denna tuff angifva en relativt hastig kalkutfällning, ty sjelfva 

bladen och barkbitarne träffades stundom vid tuffens klyfning 

ännu bibehållna. I detta lager finnas dessutom lemningar af ett 

bredbladigt gräs, och CARLSON har vidare i detsamma funnit 

aftryck af en obestämbar fjäder. Öfverst tyckas, åtminstone 

ställvis, mossor blifva enbart rådande. Kalktuffen, hvars totala 

mägtighet, der den är som störst, knappast torde vara mer än 

högst 2 a 3 fot, betäckes i sin tur af några fot torf. 
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I tuffen finnas stundom inlagrade tunna ränder af växt- 

lemningar, hufvudsakligen gräs och mossor, hvilkas vegetabiliska 

substans ännu är bibehållen. I ett sådant lager träffades äfven 

ett blad af Betula nana. Utom redan nämnda växtlemningar 

ma vidare nämnas blad af åtminstone tre olika Salices, en erin- 

rande om S. cinerea, en annan om S. repens samt dessutom en 

tredje art, som helt säkert ej kan vara nagon af de i södra 

Sverige nu förekommande. 

Utom af Betula nana finnas ofullständiga blad af en större 

björk, antagligen D. odorata, samt dessutom ett fullständigt blad, 

som synes öfverensstämma med D. intermedia, ehuru den möj- 

ligheten ej är utesluten, att det kunde vara ett tillfälligtvis 

mindre blad af D. odorata!). 

Af ofvan anförda arter förekomma åtminstone två, nemligen 

Betula nana och Dryas octopetala, ej mera i trakten vid Vad- 

stena. Det är dessutom troligt, att äfven en af Salix-arterna 

numera är för dessa trakter främmande. Betula nana finnes 

dock ännu på några ställen i Östergötland, såsom i Brunneby 

socken nära Husbyfjöl, i Sund socken på Bulsjö skog o. s. v.?). 

Men närmaste fyndort för Dryas äro fjellen i Herjedalen, och 

man torde utan fara för misstag kunna påsta, att förekomsten 

af dessa växter 1 förening bestämdt ådagalägger, att klimatet 

vid tiden för de äldre kalktufflagrens afsättning var betydligt 

kallare än det i dessa trakter nu rådande. För min del är jag 

till och med böjd för att anse denna forna förekomst af Dryas 

såsom ett bevis, att en rent arktisk vegetation här varit rå- 

dande vid en något äldre tidpunkt än den, som af kalktuff- 

lagren representeras. Erfarenheten från Jemtlands kalktuffer 

synes nemligen, såsom jag på annat ställe framhallit?), tyda 

derpå, att det rent arktiska klimatet ej är gynsamt för upp- 

komsten af kalktuff, hvarför dennas afsättning eger rum först 

1!) För bestämning af så varieraude blad som af Betula och Salix är i de 

flesta fall ett enstaka aftryck ej tillräckligt. 

?) Hartmans Flora, 10:de upplagan, sid. 196. 

?) Geologiska Föreningens Förhandlingar, Band 7, sid, 774. 



236 NATHORST, LEMNINGAR AF DRYAS I ÖSTERGÖTLAND. 

när förbättrade klimatiska förhållanden börja inträda. I Jemt- 

land träffas sålunda visserligen arktiska växter i tufferna, men 

vanligen tillsammans med lemningar af tall, och de äro följakt- 

ligen att anse såsom de sista qvarlefvorna af den arktiska flora, 

som da redan höll på att undanträngas af tallen jemte denna 

atföljande arter. 

Växtlemningarne vid Rangiltorp utvisa ett med detta full- 

komligt analogt förhållande, bladen af Dryas äro högst säll- 

synta, allmännare äro bladen af dvergbjörken, men redan till- 

sammans med denna finnas lemningarne af tall. Enligt ofvan 

framställda förklaring är detta helt naturligt, Dryas var ej 

längre allmän när kalktuffen afsattes, den höll på att ur trak- 

tens vegetation försvinna. Är emellertid den här uttalade åsigten 

rigtig, så är det tydligt, att man bör kunna vänta sig att i 

traktens sötvattensleror finna lemningar af en mera rent 

arktisk "vegetation. 

Att förklara den forna förekomsten af Dryas i denna trakt 

såsom beroende pa nagon ren tillfällighet, synes mig ej kunna 

ifrågasättas. Ty man kan ej gerna antaga en sådan följd af 

tillfälligheter, som att just en på så sätt förekommande växt skulle 

blifvit i fossilt tillstånd bevarad och derefter funnen. Och för 

öfrigt pekar ju äfven den forna förekomsten af dvergbjörken i 

alldeles samma rigtning. 

Emellertid torde det vara rigtigast att för närvarande, me- 

dan fyndet ännu är allenastaende, afhalla sig från att draga 

allt för vidtgående slutsatser af detsamma. Dess största be- 

tydelse ligger ej blott i vittnesbördet, att den arktiska floran 

verkligen en gang lefvat i dessa trakter, utan äfven i den om- 

ständigheten, att det adagalägger, att denna flora kunnat exi- 

stera pa sa lag niva. 

Vidare framgar af ofvan lemnade redogörelse, att den ark- 

tiska floran här efterföljts af en furuvegetation, och öfverens- 

stämmelsen ıned förhällandena i Skane och Norrland är salunda 

äfven i detta hänseende fullständig. Dock fordras upplysningar 

äfven från andra ställen i dessa trakter, innan man af anförda 
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omständighet kan draga några allmängiltiga slutsatser. Kalk- 

tuffen vid Berg säger tyvärr i detta hänseende intet, ty den är 

afsatt under en långt senare tid, då ek, lind, hassel voro de i 

trakten rådande trädslagen. — 

Det torde slutligen här vara pa sin plats att med några 

ord vidröra en annan fråga, som äfven pa sätt och vis kan 

sägas beröras af nu meddelade fynd. TI ett för tjugusex år sedan 

(10 Oktober 1860) inför K. Vetenskaps-Akademien af professor 

SVEN LOVÉN hållet föredrag »om några i Vettern och Venern 

funna Crustaceer» påvisades nemligen för Vetterns vidkommande, 

att denna sjö hyste en 1 djupare vatten lefvande fauna af ur- 

sprungligen marin och på samma gång arktisk karakter. Denna 

fauna uppfattas af LOVÉN sasom en reliktfauna från den tid 

då Vettern — öfver Östersjön och Ladoga — stod i förbindelse 

med Ishafvet: . . . »nagra fa gynnade (arter), sådana som i en 

högre grad än andra egde förmågan att lämpa sig efter det 

främmande medium, och som redan i sitt förra hem, det föga 

saltrika Ishafvet, vant sig att lefva t. ex. der, hvarest smäl- 

tande jöklar utspäda vattnet, eller vid flodmynningar, skulle i 

ett och annat af de största vattnen halla ut längre än andra, 

och slutligen ensamme blifva vid lif». . . . »Ett sådant vatten 

är Vettern» . . . 

Det torde ej böra förbises, att fyndet af de fossila Dryas- 

bladen vid Vetterns strand har en viss betydelse för den af 

LOovÉN uttalade åsigten. Ty kalktuffen vid Rangiltorp har af- 

satt sig sedan hafvet redan vikit tillbaka från dessa trakter. 

Och då nu denna kalktuff innehåller lemningar af arktiska väx- 

ter, så kan man följaktligen deraf draga den slutsatsen, att 

Vettern afskiljdes från hafvet medan klimatet ännu 

var arktiskt. 
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Stockholm. 

Om orsaken till elektriska tillståndet hos stoftet från 

vattenfall. 

Af K. A. HOLMGREN. 

[Meddeladt den 13 Oktober 1886 genom E. EDLUND.] 

I N:o 7 af WIEDEMANNS Annaler!) för 1 ar är intagen en 

uppsats med öfverskrift: »Zur Theorie der unipolaren Induction; 

von EDM. HoPPE». Uppsatsen utgör ett försök till kritik af 

professor EDLUNDS bekanta afhandling: »Sur l’origine de l’elec- 

tricite atmospherique»; och i öfverensstämmelse dermed möter 

bland annat en så lydande punkt: »Es hat ferner nicht erst 

HOLMGREN 1872 nachgewiesen, dass zerstäubtes Wasser negativ 

elektrisch ist, sondern bereits TRALLES 1780 und nach ihm 

VOLTA, SCHÜBLER etc.». 

Denna anmärkning är visserligen felaktig, men skulle likväl 

hafva varit för obetydlig för att påkalla rättelse, ifall hon blott 

‘ varit af historiskt innehåll. Men detta är icke fallet. Den för- 

menta kritiken missleder uppfattningen af det märkliga natur- 

förhållande, som asyftas och hvilket väl förtjenar att fortfarande 

omfattas med intresse. 

Det stycke — för att äfven beröra det historiska — i prof. 

EDLUNDS afhandling, mot hvilket de citerade raderna äro rik- 

tade, inledes med orden: »La cause qui vient d'étre mentionnée 

de l’etat electrique de Tatmosphere» . ... Den »la cause», 

som här afses, är den unipolära induktionen af terrestra mag- 

!) Bd XXVIII, s. 478. 
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netismen och hvilken — som bekant — utgör sjelfva hufvud- 

föremålet för den kritiserade afhandlingen. Prof. EDLUND erinrar 

om, att jemte denna kraft, hvilken betraktas sasom hufvud- 

orsak till den telluriska elektriciteten, äfven andra kunna hafva 

ett tillfälligt och lokalt inflytande pa atmosferens elektriska till- 

stånd. Bland dem nämnes såsom probabel (»On doit probable- 

ment») »le fait signal@ par M. K-A. HOLMGREN, qu'a la di- 

vision d'un liquide en gouttes, une force electromotrice nait au 

point méme ou s’opere cette division». 

Det är ju således uppenbart, att här ända igenom är fråga 

om orsaken eller orsaker till atmosferens elektriska tillstånd och 

icke om att blott konstatera, hurudant det är. 

När da Hr EDM. HoPPE 1 detta sammanhang säger att 

TRALLES 1780 och efter honom VOLTA, SCHÜBLER etc. adaga- 

lagt att »zerstäubtes Wasser negativ electrisch ist», så lär väl 

hans mening icke annorlunda kunna förstås än så, att det skulle 

vara en af gammalt bekant och allmängiltig lag att, när vatten 

upplöses i stoft, blir sjelfva stoftet negativt elektriskt. Men om 

detta verkligen varit Hr HOPPES mening och att en sådan lag 

skulle framgå ur de åberopade författarnes skrifter, har han 

mycket illa gjort sig reda för sitt ämne. Förhållandet är föl- 

jande. 

I GRENS Journ. Bd I s. 216 berättas, att TRALLES »vor 

einigen Jahren»!) på en resa i Schweiz funnit stoftet från alla 

vattenfall, han undersökte, negativt. Men det heter ock i samma 

uppsats: »Dieses Phänomen scheint sich am besten erklären zu 

lassen, aus dem Reiben eines nichtleitenden Körpers, nämlich 

der Luft, an einem leitenden, dem Wasser»; äfvensa: »Herr TRAL- 

LES hat versucht, dieses Phänomen künstlich nachzumachen. Es 

ist ihm aber noch nicht gelungen». 

VOLTA?) åberopar TRALLES iakttagelser och tager dem i 

beräkning vid sin förklaring af vissa förhållanden vid askvädren. 

I ') Hvarifrån Hoppe fått den upplysningen att — såsom han säger — det var 

1780, känner jag ej. Förmodligen menas 1790 d. ä. årtalet för GRENS Jour- 

nal Bd I, i hvilket Trauves’ iakttagelser bekantgöras. 

2) Enligt Gehl. Wörterb. T. IV, s. 1593. Originalafh. har ej varit mig tillgänglig. 
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SCHÜBLER afhandlar i SCHWEIGGERS Journ. Bd IX s. 357 
mera utförligt de elektriska företeelserna vid vattenfall. Under 

en resa i Schweiz hade han funnit TRALLES’ iakttagelser på ett 

öfverraskande sätt bekräftade. Han söker ock efter fenomenets 

förklaring och öfverväger i det afseendet tva hypoteser: 1:0) vatten- 

(dropparnes gnidning och 2:0) deras afdunstning, — allt under 

deras färd genom luften. Han kommer dervid till följande re- 

sultat: »Die zweite Erklärungsart, dass die Electricität der Was- 

‚serfälle durch Verdunstung entstehe, stimmt sehr schön mit den 

vorzüglich durch VOLTA angestellten Versuchen überein, denen 

zu Folge jeder ausdünstende Körper 2 Electricitäten erscheinen 

lässt». 

Som man ser, förekommer hos dessa författare intet om 

den »force electromotrice», som just utgör den. föranledande huf- 

vudsaken i prof. EDLUNDS yttrande och som han säger vara 

uppvisad först ar 1872. Föröfrigt är icke SCHÜBLER glömd i 

den uppsats!), som behandlar ifragavarande »force &leetromo- 

tricen. | 

Detta hvad angår den historiska sidan af Hr HOoPPES an- 

märkning. 

Men ett fel af större betydelse utgör sjelfva grunden till Hr 

HOPPES yttrande och består deri, att han ej kommit att fästa 

behörig uppmärksamhet vid den omständigheten att alla hans 

auktorer i denna fråga sysselsätta sig med elektriciteten hos 

»zerstäubtes Wasser» under bar himmel. Detta är nemligen en 

omständighet, som förlänar problemet en bestämmande karakter. 

Det är lika naturligt som det är bland fysici allmänt be- 

kant, att, när från ytan af en med elektricitet laddad konduktor 

större eller mindre delar bortga, föra de med sig af konduktorns 

elektricitet. Verkan i detta afseende af vattendroppar, angor, 

lågor, damm o. s. v. är derpa väl kända exempel; THOMSON'ska 

vattenkollektorn och bortledning af elektricitet med lågor äro 

deraf väl bekanta användningar. Savidt nu icke alla de bevis 

äro ogiltiga, hvilka anföras för att sjelfva jordklotet är att anse 

1) Se Kongl. Vet.-Akad:s Handl., Bd XI, N:o 8, s. 15. 

Öfversigt af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 43. N:o 8. 2 
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som en med negativ elektricitet laddad konduktor, torde det 

vara lätt insedt, hvarför TRALLES (och flere efter honom) fann 

stoftet från vattenfall (d. ä. på jordkonduktorns yta) negativt 

elektriskt, men deremot icke lyckades att eftergöra det iakttagna. 

fenomenet genom försök med vatten i ett laboratorium (d. ä. enute 

jordkonduktorn). 

Ett stöd för denna tankegång finner jag i ett par andra, 

med dem vid vattenfall analoga, företeelser. 

I ett referat af en uppsats af DELLMANN!) förekommer 

följande: »In anderen Fällen hängt das Auftreten der negativen 

Elektricität mit einer starken Staubaufwirbelung zusammen, in- 

dem die durch starken Wind von der Erdoberfläche aufgewehten 

Staubtheile negative Elektricität mit in die Höhe nehmen. Es 

würde diese Erklärung voraussetzen, dass die Erdoberfläche ne- 

gativ elektrisch ist» Med fog torde det tillägget härtill kunna 

göras, att ett yttrande om »Wasserstaub» ute ? det fria natur- 

ligtvis borde lyda på samma sätt?). 

I mina anteckningar har jag bevarat nagra mina egna iakt- 

tagelser?) öfver analoga företeelser hos kringyrande snö. De 

meddelas här, enär de på ett klart sätt synas hänvisa till den 

ofvan gifna förklaringen af den starka negativa elektriciteten 

hos stoftet från vattenfall. 

»Den 20 december 1876 kl. 0% 30'. Snöstorm. 

En pa ebonit isolerad messingsskifva hölls, utan att afledas,, 

tätt vid en snödrifva 1 yrsnön utanför Fysiska Kabinettets®) 

vestra ingang; bars upp, anlades pa elektrometern. Utslag (U), 

= — 34. (Således elektriciteten hos den snö, som träffat skifvan). 

Den 21 december 1876 kl. 3" 30'. Snöstorm. 

Kulan n:o 5 (radien 5 em.) på ebonitstång. 
\ D 

') Fortschritte d. Phys. 1869, s. 953. 

) Man jemföre härmed W. THOMSON, Papers, p. 314. 

Dessa gjordes hufvudsakligen med anledning deraf att den negativa elektri- 

(Cd 

citeten oftare än jag väntat förekom i de från polarländerna hemförda ob- 

servationerna. Den sannolika orsaken dertill torde ock lätt kunna skönjas 

i hosföliande observationer. 

»Fysiska kabinettet» var på den tiden förlagdt till öfra våningen i ett hus > 

(»Museum»), som ligger ute på ett stort torg. Deruppe stod elektrometern. 
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1:0) hölls i snöyran ofvan en hög drifva utanför Fys. kabin:s 

vestra ingang. U =— 360! (Försöket gjordes så som före- 

gående dagens och på samma ställe d. ä. utan afledning.) 

2:0) Apparatens kula stod länge afledd. Nu närmades stången 

(= isolatorn) till elektrometern, som dervid gaf utslaget 

+ 60. Således var stängens egen laddning = — (60 + en 

qvantitet). 

3:0) Kulan i dörröppningen (vid drifvan): U= — 117,5. Iso- 

latorn öfverfors derefter med låga. Derpa gjordes försöket 

4:0) = 1:0). Starka snöhvirflar. Skalan först ur tuben (d. ä. 

U> 500), sedan oscillationer omkring U = — 330. 

5:0) = 2:0). UU = + 85. Således” isolatorns elektricitet = — 

(85 + 4). Isolatorn derefter urladdad med låga. Sedan: 

6:0) Kulan hölls i höjden (ofvan drifvan) och afleddes. U= 

— 112,5. 

7:0) Kulan hölls sänkt, omhvärfdes af snöyran och ajleddes. 

U = -— 265. 

8:0) Spetsbergsapparaten med låga (= ett slags pa ebonitskaft 

fastsatt tallrik af messing, hvilken afleddes med pähäld och 

afbränd sprit). U = — 312,5! 

9:0) Isolatorns elelektrieitet blott — 5. 

10:0) Spetsbergsapparaten afledd med stång uppat: U = — 32. 

11:0) Spetsbergsstapeln (= en zink-koppar-vattenstapel af 25 

par, som begagnades till etalon för bedömandet af utslagens 

värde): — s = 22,5; + s = 29,5; med. s = 26,0. 

12:0) Kulan utstacks uppat genom optiska fönstret (i husets 

öfra våning, d. ä. hölls omkring 6 meter ofvan marken) och 

afleddes med stång: U = — 277,5. 

13:0) = 12:0), men utan afledning: U = — 47,5. (Anger elek- 

trieitet från snöstoft, som nådde dit upp och träffade kulan. 

Detta bekräftas af) 

14:0) Spetsbergsapparaten med låga (pa samma ställe): U = 

+ 45. (Således som i normala fall; och 13:0 är derför en 

anomali, beroende af snö, som träffade apparaten.) 
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Den 22 december 1876 kl. 11 f. m. 

1:0) Snö upphemtad från drifvan med udometerns botten (= ett 

slags metalltallrik) pa ebonitstang: U= — 15. 

2:0) Isolatorns elektrieitet vid närmande: direkt utslag = — 73,5; 

således isolatorns egen = + (73,5 + gu). 

3:0) = 1:0), men upphemtaren hastigt tryckt mot drifvans öfra 

sida: U= — 1. 

4:0) Isolatorns egen = + 17.» 

Jag har ej velat omredigera dessa 10 ar gamla anteckningar, 

utan föredragit att afskrifva dem ordagrant, samt blott här och 

der inskjuta några ord till förtydligande. Någon närmare ut- 

redning af deras betydelse torde ej behöfvas: de tolkas lätt. 

De tre dagar, som de omfatta, gick en snöstorm öfver Lund. 

Nederbörden var obetydlig, men temperaturen 5 a 8° OC. under 

fryspunkten, och snön lös, så att han hvirflade upp i väldiga 

moln. Inuti dessa var elektriska tillståndet sådant, som det af 

förestående observationer betecknas (den 21: n:is 1—10). Allt 

derinom — ledare som oledare, i förbindelse med den snöbetäckta 

marken eller icke — antog en negativ elektrisk karakter. Men 

derofvan, dit yrsnön endast sparsamt nådde, var allt såsom i 

normala fall (n:s 12—14): en till jorden afledd konduktor antog 

en laddning af negativ elektricitet, en med låga afledd positiv 

laddning. N:o 12 gör dock genom sin storlek sannolikt att yrsnö 

nadde upp och träffade kulan. Detta bekräftas af n:o 13, sam- 

manstäld med n:o 14. Särdeles upplysande är sammanställningen 

af observationerna n:s 8, 14 och t. ex. n:o 4 = n:o 1. Bland 

dem är n:o 8 sådant, som da ett negativt moln (vid åska) sim- 

mar öfver nejden eller omgifver (dimmor) apparaten; n:o 14 an- 

ger ett elektriskt tillstand, som liknar det i vanliga fall; och 

n:o 4 att det var sjelfva yrsnön, som tillförde konduktorn ne- 

gativ elektricitet. Observationerna från den 22, då yrvädret på 

observationsplatsen någorlunda lagt sig, så att sjelfva drifvorna 

kunde atkommas, utan att apparaten öfverhöljdes af yrsnön, 

ange att jordytans snöbetäckning var negativt elektrisk och så- 
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ledes af samma tecken som yrsnön och jordytan 1 vanliga fall 

utan snö. 

Hvad det här afhandlade fenonrenets styrka angår, har jag 

anledning tro att hon kommer den, som SCHÜBLER iakttog hos 

stoftet från vattenfall, ganska nära. SCHÜBLER säger om denna 

sednare 1): . . . . »eme Stärke der Electricität, welche ich sonst 

nur bei stark electrischem Regen und wirklichen Gewittern zu 

finden gewohnt bin». Detta är ungefär hvad som kan sägas om 

fenomenet vid snöstormen den 21. Med samma apparater, som 

då begagnades, utförde jag ar 1874 dagliga observationer på tre 

olika höjder ofvan härvarande biblioteks torntak; och vid jem- 

förelsen med dem finner jag, att här ofvan afhandlade fenomen 

hade en styrka, som endast i utomordentliga fall (t. ex. vid 

vinterdimmor) uppnåddes under nämnda, 10 månader långa, ob- 

servationsperiod. 

Sammanställer man nu de anförda erfarenheterna om en 

inbördes likhet i elektriska tillståndet hos damm, vatten- och 

snöstoft, då de i det fria aflägsna sig från jordytan, hvilken af 

manga sinsemellan olika rön bevisats vara i regeln negativt elek- 

trisk, och besinnar man derjemte på hvad sätt dessa fint för- 

delade ämnen böra verka, sa synes det kunna anses som visst, 

att »vattendropparnes andel» i de af TRALLES först anmärkta 

företeelserna »bestar uti att de fortföra en redan befintlig fri 

elektricitet» ?). Hvilken andel den elektromotoriska kraft, som 

uppstår vid vätskors upplösning i droppar, derutöfver möjligen 

kan ega i dessa företeelser med deras jemförelsevis ansenliga 

elektriska styrka, derom vågar jag för närvarande icke uttala 

nagon bestämd mening. En för flera ar sedan påtänkt under- 

sökning derom torde vid lämpligt tillfälle kunna utföras. En 

undersökning af elektriska tillståndet hos vattenstoftet utanför 

och innanför hjulhuset af en vanlig vattenqvarn synes nemligen 

1 detta afseende kunna gifva nödig upplysning. 

N, Ba 5 Bel 

2\ Kongl. Vet.-Akad:s Handl. Bd XT, N:o 8, sid. 16. 
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Häraf torde emellertid synas att det ännu i dag icke är 

fullständigt kändt, huru det af TRALLES först bemärkta feno- 

menet bör förklaras. Men sa mycket är dock visst, att 

1:0) stoftet från ett vattenfall bör vara negativt elektriskt endast 

och allenast derför att jordytan är det, och att således detta 

fenomen har atminstone en orsak gemensam med de all- 

männa elektriska företeelserna vid jordytan; 

2:0) att hvarken TRALLES, VOLTA, SCHUBLER eller Herr EDM. 

HOoPPE förstått detta sammanhang eller haft någon känne- 

dom om den kraft, som prof. EDLUND angifver vara på- 

visad 1872; samt : 

3:0) att följaktligen ofvan citerade punkt i Hr HOPPES uppsats 

ända igenom är fullkomligt obefogad. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1886. N:o 8. 

Stockholm. 

Bevis för satsen, att den fullständiga integralen till en 

differenseqvation af n:te ordningen innehäller n 

arbiträra konstanter. 

Af G. ENESTRÖM. 

[Meddeladt den 13 Oktober 1886 genom G. MITTAG-LEFFLER. |] 

1. I Treatise on the caleulus of finite differences har BOOLE 

Tramstält ett bevis för satsen att en differenseqvation af n:te 

ordningen förutsätter tillvaron af en relation mellan den bero- 

ende och den oberoende variabeln, innehållande » arbiträra kon- 

stanter (se t. ex. second edition. Edited by J. F. MOULTON. 

London 1872, s. 160—161). 

BOOLE antager differensegvationen reducerad till formen: 

(1) Avg = NE, Un, NO og ARTE) | 

erhaller derur genom finit differentiation AM +1y, sasom funktion 

af 2, Un... ., Sru,, samt saledes genom substitution af värdet pa 

Au, ur (1) en eqvation af formen 

Da u (Au NA Lu): 

‘Genom att fortsätta pa samma sätt blir slutligen 

FRIN föll Vag Ag 20 A RE 

Men nu är 

Et no — (MEET et na 

(n + r)® = | (n + r)je—? 
= NH Ar (n Ar r)C, + 2 Ca 0008 “ner Zu 

n + r)® 
är ee Un, €1> re en) AT org 

Skr Ir fi (Ed Da, Bere) 
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denle 634. 220102 NaroBvzärdenanal HV gg ALU sog AR Ao 

och dessa utgöra tillsammans med u_,„ n arbiträra konstanter. 

BOOLE anser sig således hafva uttryckt den beroende variabeln 

ur, sasom en funktion af den oberoende variabeln » och n arbi- 

trära konstanter. Han tillägger, att denna integral är framstäld 

under en lämpligare form än den motsvarande integralen till en 

differentialeqvation, atminstone sa till vida som termernas antal 

här är ändligt. N [| 

Det ligger i öppen dag, att BooLESs bevis gäller blott under 

förutsättning att » är positiv eller också numeriskt mindre än n. 

Är däremot r negativ och numeriskt större än n, blir den fram- 

stälda serien tydligen oändlig, och något bevis för att den är 

konvergent är så mycket mindre af BooLE angifvet, som han 

uttryckligen förklarat att serien alltid är ändlig. Endast i ett' 

fall skulle BooLEs bevis kunna fasthallas såsom giltigt för 

hvarje värde af r, nämligen för specialfallet n = 00, men tyd- 

ligt är, att i detta fall konstanterna i allmänhet icke äro ändliga, 

och således hela beviset blir illusoriskt. 

Den påpekade ofullständigheten i bevisföringen torde icke 

hafva berott på något förbiseende af BooLE. Antagligen har 

han velat bevisa sin sats blott för positiva värden af r, och 

ansett sig omedelbart i eqvationen 

ne Org os 

kunna substituera — > i stället för r, hvarigenom satsen komme: 

att gälla äfven för negativa värden af »r. Emellertid synes det 

mig ur rent teoretisk synpunkt vara af intresse att undersöka, 

huruvida icke satsen kan oberoende af en sådan substitution be- 

visas, sa mycket mera, som man därigenom äfven kan besvara 

följande fråga: är det möjligt att framställa en funktion u,, som 

satisfierar en gifven differenseqvation af n:te ordningen och dess- 

utom är sådan att up, Zun,..., = uy, hafva pa förhand be- 

stämda värden cy, &s-..,%n—ı?!\) Tydligen har BOoornE; blott 

') Denna fråga har blifvit behandlad redan af TAYLOR i Methodus ineremen- 

torum prop. 4, der en bevisföring är antydd, som i afseende på grundtan- 

ken är beslägtad med den hör nedan gifna, ehuru utförandet är väsentligen 
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bevisat, att denna fraga kan jakande besvaras, om h är ett ne- 

gativt tal eller noll. 

2. Latom oss i likhet med BoorE antaga, att den gifna 

differenseqvationen är | 

(1) A = 03 Vg Allgg oc vg HEM) 

Vi kunna då på den af honom angifna vägen bevisa, att för 

hvarje värde af r 5 0 relationen 

72) yir —1) 

Ur = C0 + TC, + je +...+ a 1 
| n 

rr) É | 3 : 

+ m Ey Eee en) one ar AL a BY nn) 

eger rum. 

För att bevisa satsen för r < 0, sätta vi eqv. (1) under 

formen 

(HE Wigg I 9 APU) — 

och antaga « = Ah — 1, då således 

(2) ab, een) UV 

Men nu är 

AU —_ı = A ln — Ar Up 0 

ARE Vg ARTEN AO lg 

Au, = U, —U-—1: 

Substituera vi successivt dessa värden i eqvationen (2), så 

ersättas efter hvart annat alla differenser af u, 1 genom diffe- 

renser af u, och vi erhålla till sist en eqvation af formen 

(3) ok — NI Vp 9 Upg Zip 00 og ART UR) = MV 

eller 

(4) Up—1 = w(h, Uns Aun, 00.09 APR 

"Denna eqvation kunde äfven hafva erhållits medels eqva- 

tionen 

olika. Jfr min afhandling: Differenskalkylens historia (Upsala universitets 

årsskrift 1879) sid. 33—40. 
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AP 2 (= 12 = lya 
An ı = Fin = ee R mL 2 Un 

4 

= Pi, — Pa, + ...+(— PT lu, + LT)PuUp 

Vi behöfva nämligen här blott sätta p = 1,2,3,...,n och 

substituera de sålunda erhållna värdena i eqvationen (2) för att 

omedelbart erhalla eqvationen (3). 

Man har således bevisat att w,_, kan uttryckas i de n gifna 

värdena cy, €, Co» ». -, &n—ı. Det är nu lätt att bevisa, det samma 

förhållande gäller för w„_s. Ty om i eqvationen (4) h — 1 

sättes ı stället för Ah, blir 
‘ 

Un—2 = wi (h = 18 Ds Al UV—NY 5009 APU) 

Men af den föregaende bevisföringen följer, att icke blott u,—i 

utan äfven An,_1,..., 4" up 3 kunna uttryckas såsom funk- 

tioner af u,, up, ..., I? lur, och att således 

Up (run An, 094 UR) 

På alldeles samma sätt kan man bevisa att 

Mp U (E Wpg Algg a 509 AV) 

och i allmänhet 

Upp = UV. (nr, Au A) EIER) 

hvarmed satsen sålunda är bevisad och den framstälda frågan 

jakande besvarad för hvarje värde af r. 

3. I formelt hänseende kan man mot denna bevisföring an- 

märka, att metoderna för de två fallen » > 0 och r < 0 äro 

betydligt olika, men denna olägenhet torde ej kunna undvikas, 

så länge man utgår från den af BooLE angifna eqv. (1). Er- 

sätter man deremot differenserna med de successiva värdena, 

d. v. s. låter den gifna eqvationen vara 

ho, ron aa) 

och låter ur, Un41> + - > Un+n—ı hafva pa förhand bestämda värden, 

så kan beviset för satsen föras mycket enklare. Förr >n sätter 

man nämligen denna eqv. under formen 

(5) Ug+n = Kl, Ugyee en Ur+n—ı) 
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och substituerar x = h, hvarigenom 

Men ee nen 1); 

härur erhålles medels eqv. (5) 

Un+n+1 — Ah nr 1, Up+12 > ra Un+n) 

HUN unun.ı) 

och i allmänhet 

Un+r = ll, Une nl) 

För den händelse att n>r>0, är enligt antagandet u,+, 

gifven. För r < 0 sätta vi åter eqvationen under formen 
(CE (gå 

Ur — Sl; Uxtnye Us+1) 

hvarigenom för «= h—]1 
& (6) Upon = JO MI wan-ıs.:-,%) 

och för v = h — 2 
(G- 

Un—2 = Slh SE) 2, Up+n--22 +5 Up1) 

& 9 an = Fallg Vpsg-itgs 009 Wy) GU (6): 

På samma sätt erhåller man slutligen 
x 

Un—r = S(h, Up+n—12 >> 9 Un)» 

hvarmed satsen är bevisad für hvarje värde af r. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1886. N:o 8. 

Stockholm. 

Meddelanden frän Upsala kemiska Laboratorium. 

118. Om fenylmetyltriazolföreningar. 

Af J. A. Brapın. 

[Meddeladt den 13 Oktober 1886 genom P. T. CLEVE.] 

Jag har för en tid sedan!) beskrifvit en förening af sam- 

mansättningen C,,H,;N,, som jag erhållit genom inverkan af 

ättiksyreanhydrid pa dicyaufenylhydrazin, och för hvilken jag 

uppstälde följande formel: 

GH, —-N—N 

NC— GE 
i | 

C Vv CH; (= CH, . C3N,(CH,). CN). 

Denna förening kan uppfattas sasom ett derivat af den ännu 

okända föreningen 

ns 
HC CH, 

> 
N 

hvilken jag föreslår benämnes triazol. Föreningen C,H, . 

C,N,(CH,).CN är i så fall fenylmetyleyantriazol eller fenyl- 

metyltriazolkarbonsyrans nitril. | 

| Denna bildas, som sagdt, lätt vid inverkan af ättiksyre- 

anhydrid på dicyanfenylhydrazin; jag har emellertid nu funnit 

ett annat bildningssätt för föreningen, som är ganska egen- 

domligt. Den bildas nämligen öfverraskande lätt vid inverkan 

af pyrodrufsyra på dicyanfenylhydrazin. Man behöfver blott till 

1) Öfversigt af K. Vet. Akad. Förh. 1885, N:o 6, sid. 149. 
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en omkring 50° varm alkohollösning af cyanföreningen tillsätta 

en beräknad mängd pyrodrufsyra. Reaktion inträder dervid ge- 

nast och föres till slut genom uppvärmning af lösningen under 

nagra minuter pa vattenbad. Alkoholen far derpa frivilligt af- 

dunsta, och föreningen kristalliserar sa smaningom ut. Den ut- 

pressas fran den oljiga moderluten och fas fullkomligt ren genom 

en kristallisering ur alkohol. Smältp. 108—109°. 

Beräknadt. Funnet. 

öv 20 659 65,2 
H, She Aa 5,0 
N, 56 30, 30,3 

184 100,0 100,5. 
Att denna förening är identisk med den genom inverkan af 

ättiksyreanhydrid på dicyanfenylhydrazin erhållna föreningen, 

framgår af följande förhållanden: begge smälta vid 108—109°, 

begge saponifieras af alkoholiskt kali till en vid 176—177° under 

sönderdelning smältande karbonsyra, begge gifva vid inverkan 

af vätesuperoxid i alkalisk lösning en vid 170” smältande amid, 

och begge visa för öfrigt samma löslighetsförhållanden i de van- 

liga lösningsmedeln. 

Reaktionen torde förlöpa pa följande sätt: 

C,H, ee, NH, IT CH, C,H, ee 

NC— © jus COOH NC— 6 Gå —CH,+H,0 + HCOOH. 

N N 
NH N 

Denna reaktion är högst egendomlig. Jag hade väntat att möj- 

ligen erhålla en förening af formeln CAH;—N—N=C—CH; 

NC—C= N—CO 
enligt ekvationen: ; 

C,H,— NNH, ® OU, GH, ZNZNZOCH, 

NC-C=NH HOCO ° NC-C=N--00 
men som vi se förlöper ej reaktionen pa detta sätt. 

+ 2H,O, 

Jag skall i det följande beskrifva några derivat af fenyl- 

metyltriazolkarbonsyran. Den såsom utgångsmaterial för under- 

sökningarne använda nitrilen framstäldes genom inverkan af 

ättiksyreanhydrid pa dieyanfenylhydrazin. 
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Kopparsaltet, (C,H, . C,N,(CH,). CO,),Cu + 1/,H,0, fram- 
stäldes dels genom tillsats af en kopparkloridlösning till en neu- 

tral lösning af ammoniumsaltet, hvarvid saltet genast faller ut 

i form af en fin ljusblå fällning, som under mikroskop visar sig 

vara kristallinisk och bestå af små nålar, dels genom tillsats af 

kopparkloridlösningen till en kokhet vattenlösning af den fria 

syran, i hvilket fall saltet erhålles vackert kristalliseradt i form 

af små långsträckta taflor af ljusblå färg. Saltet är ytterst 

svarlösligt i vatten. Kristallvattnet förlorar det fullständigt vid 

135—150° och antager då en mera smutsbla färg. 

Analys på lufttorkadt salt gaf i procent: 

Beräknadt. Funnet. 

C 48,5 48,7 

H 3,8 3,9 

Cu 12,8 125 1256 127 

1'/,H,0O 3,5 0 I, Dan: 

En kopparbestämning pa vid 135° torkadt salt gaf 13,6 

proc. Cu; vattenfritt salt fordrar Cu = 13,6 proc. 

Silfversaltet, CH; . CN.(CH;) .CO,Ag + 11/.H5O, fram- 

stäldes genom fällning af en neutral lösning af ammoniumsaltet 

med öfverskott af silfvernitrat. Det bildar en i vatten ytterst 

svårlöslig, otydligt kristallinisk, hvit fällning, som i solljus färgas 

brunviolett. Kristallvattnet bortgår fullständigt vid 125”. Saltet 

är tämligen svarlösligt i salpetersyra. 

Lufttorkadt salt gaf vid analys i procent: 

Beräknadt. Funnet. 

AE en Sa eu 
11.,H,0 80 8,3. 

Blysaltet, (C,H, . C,;N,(CH,) . CO,),Pb + 21/,H,0.: Om till 

en ej för varm lösning af ammoniumsaltet sättes blynitrat, faller 

saltet ut i form af en tung, hvit fällning, som under mikroskop 

visar sig bestå af små spolformiga, skarpt tillspetsade nålar. 

Ur kall lösning ater fälles saltet såsom en hvit amorf fällning. 

Vid tillsats af blynitrat till en kokande lösning af ammonium- 

saltet afskiljer det sig såsom en hartsig hinna, som snart stelnar 
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kristalliniskt. Saltet är svarlösligt i vatten, och vattenlösningen 

löddrar sig vid skakning sasom sapa. Kristallvattnet bortgar 

vid 125°. I torkskåp vid 145° smälter saltet och sönderdelas delvis. 

Lufttorkadt salt gaf vid analys 1 procent: 

Beräknadt. Funnet. 

Pb 31,6 31,5 

21/,H,0 6,9 6,8— 1,2. 

Alkalisalterna äro ytterst lättlösliga och torde knappast 

kunna kristallisera. Dariumsaltet är äfven lättlösligt; ur kon- 

centrerad lösning afskiljer det sig såsom en hinna, som sma- 

ningom öfvergar i mikroskopiska nålar. | 

Etyletern, C,H, . C,N,(CH,). CO,C,H,, erhålles, om man 

kokar vattenfritt silfversalt med jodetyl. Afskiljdt jodsilfver af- 

filtreras och tvättas med eter; efter jodetylens och eterns af- 

dunstning qvarblir en ljusgul, i köld tjockflytande, i värme lätt- 

flytande olja, som ej stelnar i exsickator öfver svafvelsyra. Den 

är lättlöslig i alkohol, eter och benzol, olöslig i vatten. 

Analys på 1 vakuum öfver svafvelsyra torkad substans gaf 

i procent: 

Beräknadt. Funnet. 

ös TA 023 61,8 
| En VINOS ak 5.6 5,9 

N, 42 18,2 — 

OÖ, 32 13,9 — 

231 100,0. 

Hvarken denna eter ej heller metyletern kan framställas 

senom inledande af torr klorvätegas i alkohollösningar af syran, 

emedan, innan eterarten hunnit bildas, ett klorvätesyradt salt 

afskiljer sig. 

Hydrokloratet, C,H, . C,N,(CH,).CO,H.HCl. Syran visar 

ock basiska egenskaper, i det den ger ett väl kristalliserande 

klorvätesyradt salt. Syran löses ganska trögt i varm klorväte- 

syra, och vid afsvalning kristalliserar saltet ut i form af sma 

färglösa, långsträckta taflor. Af vatten sönderdelas det. Det 

är vattenfritt. Vid 110° afger det så småningom allt klorväte. 
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Beräknadt. Funnet. 

HCl 15,2 15,3. 

Vid 110° förlorade saltet äfvenledes 15,5 proc. i vigt, och 

återstoden var klorfri. 

Försättes en lösning af hydrokloratet i saltsyra med platina- 

klorid faller ej nagot kloroplatinat ut. 

Amiden, C,H; . C,;N,(CH,). CONH,, bildas, om alkoholisk 

ammoniak under 14 dagars tid vid vanlig temperatur i slutet 

kärl far inverka pa etyletern. Efter denna tid afdunstas lös- 

ningen till torrhet, den nagot gulaktiga aterstoden utpressas fran 

nagot osönderdelad eterart och omkristalliseras ur litet alkohol. 

Amiden kan också lätt erhållas genom RADZISZEWSKI’s!) metod 

att af nitriler framställa amider. Man låter nämligen en tre- 

procentig vätesuperoxidlösning under någon tid vid 50—80° in- 

verka på en med ett par droppar kalilut försatt alkohollösning 

af nitrilen. Efter fulländad reaktion neutraliseras lösningen med 

klorvätesyra och koncentreras genom afdunstning på vattenbad. 

Efter afsvalning afskiljer sig amiden kristalliniskt och omkri- 

stalliseras ur alkohol. Utbytet är nästan kvantitativt, alldenstund 

blott en mycket ringa mängd af nitrilen genom kalits inverkan 

saponifieras till karbonsyra, hvilken lätt kan bortskaffas, om vid 

omkristalliseringen nagra droppar ammoniak tillsättes, då den 

sasom ammoniumsalt kvarstannar i moderluten. 

Analys pa substans, framstäld ur etyletern, gaf i procent: 

Beräknadt. Funnet. 

0» 120 59,4 59,1 

Es 10 5,0 91 

N, 56 2.7 28,1 

0) 16 7,9 (7,7) 

202 100,0 100,0. 

Föreningen är lättlöslg i alkohol och varmt vatten, svår- 

lösligare i kallt; äfven svårlöslig i eter. Den smälter utan sön- 

derdelning vid 170°. 

1) Ber. d. D. chem. Ges. XVIII, 355 (1855). 

Öfversigt af K. Vet-Akad. Förh. Årg. 43. N:o 8. (SO) 
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Amidoximen, C,H, . C>N,(CH,). C(NOH)NH,. En lösning 

af nitrilen i ganska mycket alkohol försättes med en beräknad 

mängd hydroxylamin, löst i vatten och beredd af hydrokloratet 

och soda, och blandningen far sta ungefär en timme vid en tem- 

peratur af ungefär 50°. Alkoholen afdunstas derpa, den afskiljda 

kristallmassan tvättas noga med vatten och omkristalliseras ur 

alkohol. 

Analysen gaf i procent: 

Beräknadt. Funnet. 

120 715585 55,0 
Ha 11 Hay 5,6 

N, U a 32,5 
© 16% Sk (6,6) 

217 100% 100,0. 
Föreningen är svarlöslig i alkohol och kristalliserar derur i 

silfverglänsande blad; nästan olöslig i vatten. Den smälter under 

sönderdelning vid 208&—211°. Liksom amidoximer i allmänhet 

är denna både syra och bas: den löses lätt både i alkalier och 

syror. I ammoniak är den dock olöslig. 

Vid inverkan af ättiksyreanhydrid på amidoximen bildas en 

ur alkohol i platta färglösa nålar kristalliserande förening, som 

smälter vid 148°, och som ej vidare visar nagra sura egenskaper. 

Den är lättlöslig i alkohol och syror, ytterst svårlöslig i vatten 

och eter. Vid kokning med alkoholiskt kali regenereras amid- 

oximen (funnet 32,4 proc. N, beräknadt N = 32,2 proc.). För- 

eningen är derför sannolikt ett acetylderivat. 

Fenylmetyltriazolkarbonsyran afger, sasom jag förut visat!), 

vid upphettning några grader öfver smältpunkten en molekyl 

kolsyra och öfvergar i en bas af formeln C,H, .C,N,H.CH,, 

fenylmetyltriazol. För att närmare karakterisera denna förening 

har jag framställt 

Kloroplatinatet, (C,H, . C,N,H .. CH, . HCI),PtCl, + H,O, och 

analyserat detsamma. Det erhålles, om man till en alkohol- 

1) Öfs ersigt af K. Vet.-Akad. Förh. 1885, N:o 6, sid. 149. 
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lösning af basen tillsätter en blandning af platinaklorid och ry- 

kande klorvätesyra, hvarvid dubbelsaltet genast utkristalliserar 

i form af små citrongula taflor. Saltet smälter under sönder- 

delning vid 122—124° och sönderdelas af vatten. Kristallvattnet 

förlorar det i exsickator öfver svafvelsyra. Till följd af saltets 

lätta sönderdelbarhet gaf analysen blott tillnärmelsevis stäm- 

mande värden. 

Beräknadt. Funnet. 

Pt 26,1 25,5 

H,O 2,4 5% 
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Hr Frih. NORDENSKIÖLD dels meddelade upplysningar om 

OLAI MAGNI är 1539 offentliggjorda stora karta öfver Norden, 

hvaraf ett exemplar nyligen återfunnits i München af Dr O. 

BRENNER och i förminskad skala ätergifvits i det Norske Vi- 

denskabs-Selskabs Forhandlinger, och dels förevisade thorit från 

två nya fyndorter, Svinör och Spangereide i Norge. 

Hr LINDSTRÖM redogjorde för innehållet af Fil. Kandidaten 

H. MUNTHES vid Akademiens September-sammankomst inlem- 

nade berättelse om hans under sista sommaren med understöd 

af Akademien utförda undersökningar af Gotlands qvartära 

bildningar. 

Hr GYLDEN meddelade en af Amanuensen €. V. L. CHAR- 

LIER inlemnad afhandling: »Om utvecklingen af dubbelperiodiska 

funktioner i FOURIER’ska serier» (se Bihang till K. Vet.-Akad. 

Handl.). 

Sekreteraren öfverlemnade pa författarnes vägnar följande 

uppsatser: 1:0) »Bidrag till kännedomen om skandinaviska fjell- 

. växternas blomning och befruktning», af Docenten C. A. M, 
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LINDMAN (se Bihang till K. Vet.-Akad. Handl.); 2:0) »Om 

broms inverkan pa acet-ortotoluid vid hög temperatur», af Pro- 

fessor O. WIDMAN och Filos. Kandidaten P. W. ABENIUS*; 

3:0) »Om inverkan af alkoholisk kalilut pa aromatiska brom- 

acetamidoderivat», af samma författare”. 

Genom anställda val kallades till ledamöter af Akademien, 

inom landet H. Excellens Ministern för utrikes ärendena Hr 

Grefve ALBERT CARL AUGUST LARS EHRENSVÄRD, och 1 ut- 

landet Professorn vid Conservatoire des arts et metiers i Paris, 

Ledamoten af Franska Institutet Hr ALEXANDER EDMOND 

BECQUEREL. 

Ärsräntan å Wallmarkska donationsfonden skulle, fördelad 

i tva lika lotter, öfverlemnas sasom understöd dels at Ingeniören 

ALF. LARSSON för utförande af en resa till England, Frankrike 

och Tyskland med ändamål att studera tillverkningen af soda, 

natron, potaska, klorsyradt kali och klorkalk, med fästadt af- 

seende på möjligheten att avägabringa en tillverkning af dessa 

vigtiga produkter inom Sverige, och dels åt Docenten KNUT 

ÅNGSTRÖM för fullkomnande af hans i en offentliggjord afhand- 

ling framställda metod att uppmäta och registrera det strålande 

värmet. 

Efter förslag af komiten för Regnells zoologiska gäfvomedel 

beslöt Akademien att af samma medel för ar 1887 utdela föl- 

jande understöd: 

at Provinsialläkaren Dr A. T. Go&s 400 kronor för utfö- 

rande af teckningar af nordiska hafs-rizopoder; 

at Professor G. LINDSTRÖM 400 kronor för utförande af 

ritningar öfver nya fynd ur vissa grupper af Gotlands Lethea; 

at Läroverkskollegan CO. R. SUNDSTRÖM 450 kronor till be- 

vistande af den andra ornitologiska kongressen, som nästa ar 

kommer att hållas i Luzern; och 

at Konservatorn S. LAMPA 400 kronor för fortsatt bear- 

betning af de i Riksmuseum förvarade DE VYLDER’ska Coleop- 

tera fran Sydafrika. | 
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Anmäldes, att komiten för Regnells botaniska gåfvomedel 

tilldelat t. f. REGNELL'ske Amanuensen H. O. JUEL af dessa 

medel ett honorarium af 400 kronor för hans till Akademien 

vid ett föregaende tillfälle inlemnade afhandling: »Beiträge zur 

Anatomie der Marcgraviaceen». 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1886. N:o 9. 
Stockholm. 

Meddelanden frän Upsala kemiska Laboratorium. 

119. Om broms inverkan på acet-ortotoluid vid hög 

temperatur. 

Af Oskar WIDMAN och P. W. ABENIUS. 

[Meddeladt den 10 November 1886 genom P. T. CLEVE.] 

Ortoamidobenzylalkohol rin är en kropp, ur 

hvilken man på grund af analogier från andra håll kan vänta 

sig flere särdeles intressanta derivat, särskildt sådana, som inne- 

hålla kol, qväfve och syre sammanbundna i sluten kedja. Denna 

förening bör t. ex. 1 analogi med m-amidooxypropylbenzoösyrans 

kondensation med ättiksyreanhydrid till metylkumazonsyra!) lätt 

vid behandling med samma reagens ge den enklare samman- 

satta föreningen: 

CH CH, 

of No 

HON ANS 0. OH, 
CH N | 

Det har visserligen lyckats FRIEDLÄNDER & HENRIQUES?) 

att framställa ortoamidobenzylalkohol och bestämma dess yttre 

egenskaper, men blott i så ringa mängd, att något studium af 

föreningens derivat icke kunde komma i fråga. Det enda hit- 

tills bekanta sättet för kroppens framställande är att behandla 

1) Se WiDMAN, Om en ny grupp organiska baser. Öfversigt af K. Vet. Akad. 

Förh. 1883. 
2) Berichte der Deutsch. chem. Gesellsch. XV, p. 2109. 
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ortonitrobenzaldehyd med kali och sedan reducera den därvid 

jämte ortonitrobenzoösyra erhållna ortonitrobenzylalkoholen. Da 

nu ortonitrobenzaldehyd är ett af de dyrbaraste och svartill- 

gängligaste material för en undersökning, som gerna kan komma 

i fråga, och da därjämte utbytet därur af ortoamidobenzylalko- 

hol är mycket ringa (teoretiskt blott 40 proc.), sa vore det na- 

turligen af stort intresse att uppfinna en ny enklare och billi- 

gare metod för beredande af den ifrågavarande kroppen. 

För detta ändamål hafva vi företagit oss att undersöka 

broms inverkan på ortotoluidin (resp. ortoacettoluid) vid hög 

temperatur. Då toluol, såsom bekant, i kokning lätt angripes 

af klor eller brom på det sätt, att saltbildaren inträder i sido- 

kedjan i stället för väte, så att t. ex. vid användande af brom 

benzylbromid bildas enl. eqvationen: 

CH, . CH, + Br, = CH; . CH,Br + HBr, 

så var det ju i sjelfva verket icke omöjligt, att ortotoluidin 

skulle kunna bromeras på likartadt sätt, under bildning af orto- 

amidobenzylbromid: 

CH,Br 
CH, <NH, 

Denna kropp borde sedermera mycket lätt kunna genom kokning 

med sodalösning Öfverföras i den sökta kroppen: ortoamidoben- 

zylalkohol. 

Det visade sig emellertid redan vid första försöket, att orto- 

toluidin sjelf icke lämpar sig för direkt bromering. Det bildade 

bromvätet förenar sig nemligen med toluidinen till ett hydro- 

bramat, hvaraf massan snart stelnar. Sedermera sker knappast 

någon inverkan eller i hvarje fall blir den mycket ojämnt för- 

delad inom reaktionsprodukten. Därför använde vi sedermera i 

alla försök acetylföreningen, som smälter vid högre temperatur 

och ger en produkt, som under hela reaktionen håller sig smält. 

Dessutom tillsattes alltjämt mer än en molekyl brom. Det vi- 

sade sig nemligen af de första försöken, att, äfven om blott 1 

molekyl brom användes, en del af reaktionsmassan blir högre 

bromerad — ända till tribromderivat — och att för öfrigt de 
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lägre bromerade föreningarne tillföljd af sin lägre smältpunkt 

äro ytterst svara att isolera och rena — nägot som däremot 

lätt later sig göra med tribromderivaten. Någon egentlig fara 

af den högre bromeringen var för öfrigt icke heller förhanden, 

om också metoden därigenom komme att blifva något omständ- 

ligare. Man kunde nemligen genom att behandla med varm 

sodalut först utbyta brom i sidokedjan med hydroxyl och därpå 

genom reduktion med natriumamalgam eliminera de i benzol- 

kärnan ingangna bromatomerna. Vid försöken hafva därför tre 

molekyler brom användts. Något tetrabromderivat bildas aldrig. 

Det har nu emellertid visat sig under undersökningens gang, 

att det åsyftade målet icke kan ernås på detta sätt. Reaktio- 

nen förlöper i sjelfva verket i annan riktning). Då brom far 

inverka på ortoacettoluid vid 160? bildas verkligen en kropp, 

som vid analys visar sig ega en sammansättning, som svarar 

mot formeln 
CH, Br 

CeH>Brs <NH. COOH, 
Den ger äfven reaktioner, som ganska väl öfverensstämma med 

en sådan konstitution. Så afger den t. ex. lätt brom vid be- 

handling med alkoholisk kalilut eller längre tids kokning med 

sodalut. Vi blefvo ock däraf ledda på villospår och upptäckte 

först efter temligen vidlyftiga undersökningar, att konstitutionen 

!) Det förtjenar härvid att anmärkas, att vid några förberedande försök, som 

af den ene af oss (WIDMAN) utfördes, innan vårt gemensamma arbete på- 

börjades, en väl karaktäriserad kropp erhölls vid bromering af acettoluid 

vid 160”, som otvifvelaktigt var sammansatt enligt formeln CBE nee" 510 

Denna förening öfvergick vid blott uppvärmning med alkohol under fri- 

görande af bromväte i en ny kropp, som smälte vid 196°, kristalliserade i 

vackra, starkt glänsande platta nålar, och visade sig vid analys vara en di- 

bromamidobenzyleter: ÖRE 
2 

nare, att den använda ortotoluidinen icke var ren utan starkt förorenad af 

paratoluidin. Det är därför skäl att antaga, att de erhållna derivaten till- 

höra paraserien. Dock hafva de icke kunnat åter erhållas vid försökens 

Det visade sig emellertid se- 

upprepande med ren paratoluidin. Det synes därför, som om en blandning 

af orto- och paratoluidin skulle förhålla sig på annat sätt än de rena tolui- 

dinerna hvar för sig. Huru härmed förhåller sig, få kommande undersök- 

ningar afgöra. 
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mäste vara en annan. Det visade sig nemligen till sluts, att 

brom visserligen inträdt i sidokedjan, men icke i metylgruppen, 

utan i acetylgruppen. Den vid reaktionen bildade kroppen är 

därför i sjelfva verket en bromacetdibromortotoluid: 

CBA NH COCH,Br 
Med denna upptäckt blef det naturligen slut med vara förhopp- 

ningar att på denna väg kunna framställa ortoamidobenzylal- 

kohol. Undersökningen har dock, såsom vi i följande uppsats 

skola visa, ledt till upptäckten af en rad föreningar, som lofva. 

att blifva af ett ganska stort intresse. 

Vi öfverga nu till en redogörelse för den experimentella un- 

dersökningen. 

Bromacetdibromortotoluid. 

C. CH, 
HC/ NC.NH. COOH,Br 

| | a Br BrON /CBi 
CH 

Acetortotoluid, fördelad i portioner på 10 gram, uppvärmdes 

till 160° C. och däri infördes droppvis under omskakning 32 gr. 

brom (3 molekyler). Under reaktionens förlopp utvecklas brom- 

väte i strömmar. Sedan all brom blifvit tillsatt, och produkten 

fått afsvalna, utgöres reaktionsmassan af ett härdt, svart harts. 

Vid behandling med kloroform afskiljes lätt isynnerhet vid kon- 

centration en gröt af prismatiska nålar, blandade med en olja. 

Bäst renas den fasta kroppen genom omkristallisationer ur is- 

ättika. Moderluterna besitta en ytterst skarp, till tårar retande 

lukt (bromättiksyra?). Den fullt rena kroppen smälter konstant 

vid 207° C. och kristalliserar i fina, hvita nålar. Föreningen 

är ganska lättlöslig i kloroform och kokande isättika, svårlöslig 

i till och med kokande alkohol, något lättare löslig i benzol än 

i alkohol. 
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Analys: 

I. 0,1923 gr. substans gaf vid förbränning 0,1973 gr. CO, 

och 0,0426 gr. H,O, motsvarande 0,0538 gr. © och 0,0047 gr. H. 

I. 0,2086 gr. substans gaf efter förbränning med kalk 

0,3056 gr. AgBr, motsvarande 0,13 gr. Br. 

Beräknadt. Funnet. 

T. 10% 

C, 108 27,98 27,97 en 

H, 8 2,07 2,44 — 

Br, 240 62,17 = 62,32 

N 14 BBB — — 

(0) 16 4,15 = = 

386 100,00. 

Att föreningen verkligen eger ofvan angifua sammansätt- 

ning, framgar af de reaktioner, som vi i det följande skola när- 

mare beskrifva. Dessutom hafva vi för att ställa konstitutionen 

utom allt tvifvel syntetiserat föreningen genom att behandla di- 

bromortotoluidin (se nedan) med monobromacetylklorid enligt 

följande reaktion: 

TED + CH,Br. CO.Cl= er pv + HOL 

Blandas de nämda kropparne med hvarandra, inträffar snart en 

liflig reaktion under klorväteutveckling. Efter ett par omkri- 

stallisationer smälter reaktionsprodukten konstant vid 207” och 

uppträder i fina, hvita nålar alldeles liknande det vid brome- 

ringen af acettoluiden erhållna preparatet. 

Bromacetdibromortotoluids behandling med alkoholisk 

kalilut. 

Om bromacetdibromtoluid kokas under en timmes tid med 

en noga afvägd mängd kaliumhydrat, motsvarande jämnt en 

molekyl KOH på en molekyl C,H,Br,NO, sa utkristalliserar re- 

dan under kokningen en svårlöslig kropp, som, efter hvad vi i 

följande uppsats skola visa, är bildad genom att en molekyl 

 HBr utträdt ur molekylen och således är sammansatt: C,H,Br,NO. 
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Kokas däremot samma kropp redan från början med ett 

betydligt öfverskott af alkalisk kalilut under uppåtvändt kylrör, 

så afskiljas visserligen kristaller men 1 detta fall endast af brom- 

kalium. Efter slutad reaktion afdunstades det mesta af alko- 

holen, vatten tillsattes och den sålunda erhållna mjölkiga vät- 

skan underkastades destillation i en kraftig vattengasström. 

Härvid öfvergick ett af olja mjölkigt destillat, som snart afsatte 

hvita kristallnålar, smältande vid 46°—47° C. 

Alldeles samma kropp erhålles äfven, om man med ett öf- 

verskott af alkoholisk kalilut kokar det harts, som stannar i 

moderluterna efter bromacetdibromtoluiden, och underkastar re- 

aktionsprodukten destillation med vattenangor. 

Samma förening hafva vi äfven erhållit på ännu ett tredje 

sätt, sasom nedanför närmare skall angifvas. 

VE CH, 
Sammansättningen motsvarar formeln GH,Bn<ng 

2 

Analys: 

0,2034 gr. substans gaf efter förbränning med kalk 0,2872 

gr. AgBr, motsvarande 0,12233 gr. Br. 

Beräknadt för C,H,Br,N. Funnet. 

Br 60,38 60,14. 

Kroppen har tydligen bildats enligt följande reaktionsformel: 

2 DW ICH ERS) SCH: CH,Br, <NH'. COCH,Br + KOM = OsH,Brs<NH, + 

+ KO. COCH,Br 

och är en dibromortotoluidin. Föreningen är en bas. Den löser 

sig temligen lätt i saltsyra och lösningen ger vid tillsats af pla- 

tinakloridlösning ett i gula nålar kristalliserande svärlösligt di- 

bromtoluidinkloroplatinat: [C,H,Br, . NH,C1],PtC],. 

Analys: 

I. 0,1146 gr. salt gaf vid förbränning 0,0236 gr. Pt. 

II. 0,1752 gr. salt gaf 0,0359 gr. Pt. 

III. 0,31 gr. salt gaf 0,064 gr. Pt. 

Beräknadt. Funnet. 

I. I. I. 

Pt 20,66 20,59 20,45 20,64. 
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I är utförd pa substans framstäld af ren bromacetyldibrom- 

toluid, II ur hartset. Denna dibromortotoluidin är med all sä- 

kerhet identisk med den, som af WROBLEWSKY!) och NEVILE 

& WINTHER?) blifvit framstäld genom att inleda bromangor i 

klorvätesyrad ortotoluidin. Da denna senare vid inverkan af 

etylnitrit öfvergar i symmetrisk dibromtoluol C,H, . CH, Br. Br, 

måste således den föreliggande föreningen vara sammansatt en- 

ligt följande konstitutionsformel: 

CH, 

ANNE 
| 2 

N Br 

Nu 

Diacetyldibromortotoluid: C,H,Br 

Br! 

I<N (och), Om di- 

bromtoluidin kokas under ungefär en timmas tid med ett öfver- 

skott af, ättiksyreanhydrid och produkten därefter upprepade 

gånger afdunstas till torrhet med alkohol, erhålles en kropp, 

som är mycket lättlöslig i alkohol och kristalliserar därur i hvita, 

till bollar förenade nålar, smältande konstant vid 88° C. Sam- 

mansättningen och egenskaperna öfverensstämma med ofvan an- 

gifna formel. 

Analys: 

I. 0,1906 gr. substans gaf vid förbränning 0,2629 gr. CO, 

och 0,0671 gr. H,O, motsvarande 0,0717 gr. C och 0,00745 gr. H. 

II. 0,2018 gr. substans gaf efter förbränning med kalk 

0,2152 gr. AgBr, motsvarande 0,0916 gr. Br. 

Beräknadt. Funnet. 

I. IDÉ 

Om 132 37,82 37,62 = 

Ha 11 3,15 3,91 = 

Br, 160 45,84 — 45,39 

N 14 4,02 = = 

O, 32 hd = = 

349 100,00. 

1) Ann. Chem. Pharm., Bd. 168, p. 187. 
?) Berichte d. Deutsch. chem. Gesellsch., XIII, p. 966. 
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Uppvärmer man åter dibromtoluidin med ättiksyreanhydrid 

blott helt lindrigt, sa att reaktion inträder, och därpa genast 

förstör öfverskottet af syreanhydriden med alkohol, erhålles en 

kropp, som smälter vid 200° C. Denna hafva vi visserligen icke 

analyserat men det lider dock intet tvifvel, att den utgöres af 

monoacetyldibromtoluid: 
CH 

GEFLES COCO: 

Bromacetdibromortotoluids behandling med acetamid. 

Innan vi ännu kommit till klarhet därom, att vid acetorto- 

toluids bromering i hetta bromatomen ingar i acetylgruppen, be- 

handlade vi den kropp, som sedermera visade sig vara bromacet- 

dibromortotoluid, men hvilken vi antogo vara sammansatt enl. 

formeln: 
CH. Br 
NH.COCH, 

med acetamid för att salunda erhålla en kropp: 

GERSNHSCOCH, 
NH.COCH, ; 

Vi hade nemligen allt skäl att antaga, att denna kropp vid 

C,H,Br,< 

Gb 

behandling med t. ex. saltsyra skulle lätt spaltas i ättiksyra 

och en ny bas: » 

CH CH, 

307 DNS 
De) VA > 

CBr N 

Då nu emellertid materialet utgjordes af bromacetdibromtoluid, 

borde reaktionen vid behandling med acetamid hafva försiggått 

enligt följande formel: 

C,H,Br, + NH, . COCH, = U, NH. COCH,Br 
| "SCH É 

— GB, Br, SNF. CO, CH, NH-COOH, + Pr 
Det har nu visat sig, att reaktionen icke ens förlöper på detta 

sätt, utan att resultatet högst oväntadt i sjelfva verket blir en 
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Acetylglykolyldibromortotoluid: 

CH 
GH,BR<NP)CO.CH,.0.COCH,. 

För erhållande af denna förening går man lämpligast till 

väga på följande sätt. Fullt ren bromacetdibromortotoluid upp- 

hettas i portioner af 2 gr. med ungefär tredubbla mängden acet- 

amid i svafvelsyrebad. Temperaturen får- långsamt stiga till 

150—170°, då upphettningen genast afbrytes, så snart brunfärg- 

ning inträder. Reaktionsprodukten utlakas fullständigt med 

vatten, som utlöser acetamid, som varit tillsatt i öfverskott, och 

frigjordt bromväte (i stor mängd påvisbart med silfversalt). Det 

olösta omkristalliseras därpå ur varm alkohol, hvari föreningen 

är lättlöslig. Skulle ej all bromacetylförening hafva sönder- 

delats under reaktionen, kan det i reaktionsprodukten qvarva- 

rande härvid lätt bortskaffas, då sistnämda förening är mycket 

svårlöslig i alkohol. | 

Den nya kroppen kristalliserar vid en alkohollösnings af- 

svalning i hvita, vid 172” C. smältande nålar. 

Analys: 

I. 0,1949 gr. substans gaf vid förbränning 0,2542 gr. CO, 

och 0,0617 gr. H,O, motsvarande 0,06932 gr. C och 0,0068 gr. H. 

II. 0,1989 gr. substans gaf efter förbränning med kalk 

0,2028 gr. AgBr, motsvarande 0,08632 gr. Br. 

II. 0,1972 gr. substans gaf i en annan bestämning 0,1996 

gr. AgBr, motsvarande 0,08494 gr. Br. 

IV. 0,ıssr gr. substans gaf vid absolut qväfvebestämning 

6,3 kem. N vid 772 mm. tryck och 14° C. 

Beräknadt. Funnet. 

I. 1ER III. IV. 

er 2032 36,17 35,56... — — 

ER 11 3.01 2 — = = 

N 14 3,83 — — — 405 

Br 160 43,84 — 43,0,,.As na, 

Os 48 13,15 = — = — 

365 100500: 
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Enlist hvad denna analys utvisar, kan föreningen omöjligen 

innehålla mer än en atom qväfve. Att den verkligen trots det 

öfverraskande och svårbegripliga bildningssättet är en acetylgly- 

kolyldibromtoluid, bevisas bäst däraf, att vi erhållit precis samma 

kropp genom bromacetdibromtoluidens kokning med silfveracetat. 

Till en kokande isättikelösning af bromacetdibromtoluid 

tillsattes nyss utfäld och uttvättad silfveroxid och därefter fort- 

sattes kokningen omkring 20 minuter. Efter lösningens afsval- 

ning affiltrerades utfäldt bromsilfver och utkristalliseradt silfver- 

acetat och till filtratet sattes några droppar saltsyra för utfäl- 

lande af sista spåret silfver. Efter förnyad filtrering afdunsta- 

des lösningen till nära torrhet och blandades med vatten, då en 

hvit kropp utföll, som efter omkristallisation ur alkohol visade 

fullkomligt samma utseende och smältpunkt (172°), som den 

medelst acetamid framstälda acetylglykolylföreningen. 

Samma resultat framgår äfven ur följande reaktioner, som 

vi iakttagit vid experimenterande med preparat, erhållet medelst 

acetamid. 

1) Föreningen löses i utspädd kalilut under bildning af gly- 

kolyldibromtoluid: 

ea 2 
G.Bn NH .C0.CH.. 0.cocH, SZ 

— O, hBn NH (co mon ı 50. euemz 

2) Kokas kroppen försigtigt i mindre mängder med saltsyra 

erhälles likaledes glykolyldibromtoluid: 

ie: = G,H,Bn<ng. CO. CH, .O.COCH; ET OR 
RC = GH,Br,<NP. CO . CH,oH + Cl: C0CH, . 

3) Kokas samma förening däremot länge med ett stort öf- 

verskott af saltsyra, går dekompositionen längre. Det bildas 

klorvätesyrad dibromortotoluidin, ättiksyra och glykolsyra enl. 

följande schema: 
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CH, 
2 SNH COCH,O|COCH,. 

H oH H OH 
CIH 

Under kokningen med stark saltsyra löses acetylglykolyldi- 

C,H,Br 

bromtoluiden mycket trögt. Sedan allt pressats i lösning och 

den utspädda lösningen efter filtrering fatt kallna, utkristalliserar 

en kropp i långa, fina nålar, smältande oskarpt mellan 155—160°. 

Denna utgör tydligen en blandning af glykolyldibromtoluid och 

dibromtoluidin, ty om den underkastas destillation med vatten- 

ångor, afsätter destillatet efter en stund hvita nålar, som smälta 

vid 46—47” och alldeles likna ofvan beskrifna dibromtoluidin. 

Den så erhållna kroppen löses äfven lätt i saltsyra och ger med 

platinaklorid ett dubbelsalt, som alldeles liknar ofvan beskrifna 

kloroplatinat och är lika sammansatt (bestämning III af ofvan 

anförda analys är utförd på just detta preparat). 

Hvad nu beträffar bildningen af acetylglykolyldibromtoluid 

vid bromacetylföreningens upphettning med acetamid, så möter 

förklaringen häraf stora svårigheter. Den blir desto svårare, som 

något vatten icke finnes närvarande i reaktionsmassan!) och 

man därför vid tolkningen icke kan taga sin tillflykt till dettas 

medverkan. Och dock sker reaktionen mycket lätt och utbytet 

är ganska tillfredsställande (omkring hälften af den använda 

bromacetyldibromtoluiden). Desto mer förvånande är reaktio- 

nens förlopp, som RUDOLPH?) funnit att benzylklorid fullt nor- 

malt öfvergår i benzylacetamid vid upphettning med acetamid 

enligt följande schema: 

C,H, .CH,C] + NH; . COCH, = CH, . CH, . NH. COCH;z. 

Dock omnämna E. LELLMAN och C. STICKEL 1 ett af de 

sista häftena af Berichte der Deutschen chem. Gesellschaft, hvilket 

kommit oss tillhanda först sedan denna undersökning var af- 

slutad, att de vid behandling af paranitrobenzylklorid med acet- 

amid erhållit acetatet af paranitrobenzylalkohol: 

1) Vi hafva noga öfvertygat oss om detta. Vi hafva vid flere försök användt 

nyss omdestillerad acetamid, som därvid visade riktig kokpunkt. 

2) Berichte der Deutsch. chem. Gesellsch., XII, p. 1297. 
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GH,<op? .0.C0CH, 
ett förlopp af reaktionen, som alldeles öfverensstämmer med det 

af oss iakttagna. De tillägga, att resultatet icke ändras vid 

närvaro af klorzink, men göra intet försök till någon förklaring. 

Då det emellertid icke finnes något skäl att antaga, att en 

tredje kropp finnes närvarande, som skulle kunna leda reaktio- 

nen i den riktning, den i verkligheten tager och då de båda 

kropparne omöjligt direkt kunna inverka på hvarandra, så att 

acetylglykolyldibromtoluid bildas, så synes det oss vara klart, 

att amiden — under de förhanden varande förhållandena — först 

ombildas i en eller flere nya kroppar, af hvilka någon är i stånd 

att med en bromatom reagera till bildning af ett derivat, inne- 

hållande gruppen: CH,CO.O. En sådan kropp vore ammo- 

niumacetat, som väl kunde tänkas uppstå ur acetamid på samma 

gang lättflyktig acetonitril bildades. Reaktionen skulle då för- 

löpa i följande tvenne faser: 

1) 2CH,CO.NH, = CH,CO .ONH, + CH, CN: 

2) a NL oa — 

CH 
= GH, Br, <np. COCH,.0.C00 HR Sr NH, Br. 

Denna förklaring synes oss vara ganska naturlig och san- 

nolik och för öfrigt den enda möjliga. Dess riktighet är dock 

naturligen icke bevisad, förr än man lyckats påvisa uppträ- 

dandet af acetonitril under reaktionens förlopp. 

Glykolyldibromortotoluid. 

1 1. OA 
CeH>Br, SN'H'. COCH,OH' 

Kokas acetylglykolyldibromtoluid med rent vatten synes 

den ej undergå någon förändring. Tillsättes däremot något kali- 

lut löses den, ehuru trögt. Vid afsvalning afsätter lösningen 

därefter färglösa blad med något buktiga sidor. Behandlas krop- 

pen åter med stark kalilut, löses den ej, men omsätter sig till 
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liknande bladiga kristaller. Omkristalliseras den erhållna för- 

eningen ur alkohol, hvarı den är mycket lättlöslig, sa afskiljer 

den sig därur i till bollar förenade, sma, fina, färglösa nalar, som 

smälta konstant vid 182° C. och ega glykolyldibromtoluids sam- 

mansättning. 

Analys: 

I. 0,1945 gr. substans gaf vid förbränning med blykromat 

i bajonettrör 0,241 gr. CO,, motsvarande 0,0657 gr. OC. 

II. 0,1862 gr. substans gaf vid förbränning med syrgas i 

öppet rör 0,054 gr. H,O, motsvarande 0,006 gr. H. 

IIl. 0,2051 gr. substans gaf efter förbränning med kalk 

— 0,2367 gr. AgBr, motsvarande 0,10074 gr. Br. 

IV, 0,198 gr. substans gaf på samma sätt 0,2319 gr. AgBr, 

motsvarande 0,09868 gr. Br. 

Beräknadt. Funnet. 

IE 11. IT. IV. 

C, 108 33,414 33,78 — = = 

H, 9 29 — 3.22 — — 

I, — HG0 49,54 — 149,190 49,84 

N 14 4,33 — - 

Of 32 9.90 u 

39310000. 

Sasom ofvan blifvit nämdt, bildas glykolyldibromtoluid äfven 

vid acetylföreningens kokning med svag saltsyra. Om en mindre 

mängd af den senare kroppen öfvergjutes med mycket vatten 

och något saltsyra och kokas, tills den gått i lösning, utkristal- 

liserar glykolyldibromtoluiden vid afsvalning i små fjäll, smäl- 

tande vid 182° (. 

Glykolyldibromtoluid löses temligen lätt i utspädd kalilut, 

mycket lättare än i vatten. Tillsättes saltsyra till den heta 

kalilösningen, till dess sur reaktion inträder, utfälles kroppen 

genast. Det synes därför, som om glykolylföreningen skulle 

kunna förena sig med alkalier, om ock de uppkomna förenin- 

garne blott kunna hålla tillsammans i lösning. Man maste där- 

vid tänka sig t. ex. kaliumsaltet vara sammansatt enligt formeln: 
Öfversigt af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 43. N:o 9. 2 
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CHE 
(br Nm ecocn or 

Glykolyldibromtoluid bildas för öfrigt äfven pa följande sätt. 

Bromacetdibromortotoluids behandling med sodalut. 

Bromacetylföreningen angripes endast långsamt af kokande 

sodalut, förmodligen beroende därpa, att den är sa godt som 

alldeles olöslig däri. Efter långvarig kokning ger lösningen 

dock stark bromreaktion för silfversalt. Efter 6 timmar afbröts 

kokningen och det hade da bildats dels en grofkornig bottensats, 

som under gasutveckling smälte vid omkring 150°, men icke vi- 

dare blifvit undersökt, dels fina, bladiga, perlemorglänsande blad, 

som efter en kristallisation ur alkohol öfvergingo i till bollar 

förenade fina nålar, smältande vid 182”. Denna förening visar 

fullständig öfverensstämmelse med nyss beskrifna glykolyldibrom- 

toluid och är otvifvelaktigt med densamma identisk. Bildningen 

askadliggöres af följande reaktionsformel: 

dr „al dT. Eu 20,H,Bn <NH. COCH,.Br + Na,CO, + H,0O = 

; u ÜRl, I NARr = 205H5Br, NH. COCH, . OH + 2NaBr + CO,. 

Slutligen lemna vi härnedan en tabellarisk sammanställning 

af smältpunkterna för här ofvan beskrifna föreningar. Då de 

alla med afseende på konstitution stå hvarandra synnerligen nära, 

kan en jämförelse mellan deras smältpunkter ega ett visst in- 

tresse. 

GEBLNON SBA RAR OR ae 46—4T7"” 
GERT NEN CO CH. nr SEEN 200° 
C.ELBr NH. 60...CH,Br. 2 207° 
CER BI RA NEN €60..CH,. OH... 8 
C,H,Br,.NH.CO.CH,.0.CH,CH, 172° 
CEEBERS(COCH N. 88°. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1886. N:o 9. 

Stockho:m. 

Meddelanden frän Upsala kemiska Laboratorium. 

120. Om inverkan af alkoholisk kalilut pa aromatiska 

bromacetamidoderivat. 

Af Oskar WIDMAN och P. W. ABENIUS. 

[Meddeladt den 10 Nov. 1886 genom P. T. CLEVE.] 

Sasom i föregående uppsats är nämdt, sönderfaller brom- 

acetdibromortololuid: 

ÖJ 
22 NE : COOH)Br 

i dibromortotoluidin och monobromättiksyra, om man kokar den 

på en gang med ett stort öfverskott af alkoholisk kalilut. Till- 

sätter man däremot en noga afvägd mängd kaliumhydrat, mot- 

svarande en molekyl KOH på en molekyl C,H,Br,NO, löst i 

temligen stor mängd alkohol, och kokar blandningen under en 

timmas tid med uppatvändt kylrör, så erhålles först en klar 

lösning men därefter afskiljer sig under sjelfva kokningen en 

icke obetydlig mängd kristaller. Om dessa efter lösningens af- 

svalning upptagas på filtrum och tvättas först med litet alkohol 

och därpå med vatten, tills allt bromkalium aflägsnats, så er- 

hålles därefter den nya föreningen i fullt rent tillstånd redan 

genom en omkristallisation ur isättika. 

Kroppen är mycket svårlöslig i kokande alkohol men löses 

temligen lätt 1 isättika, hvarur den kristalliserar 1 färglösa, väl 

utbildade sexsidiga blad, som vid långsam kristallisation blifva 

aflanga och synas utgöra monoklina prismer med starkt ut- 
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vecklade planpar och hemidoma. Den smälter skarpt vid 277° 

Vid analys visade den sig vara sammansatt enligt formeln 

C,H,Br,NO: 

I 0,1947 gr. substans gaf vid förbränning 0,2527 er. CO, 

och 0,0475 gr. H,O, motsvarande 0,06892 gr. C och 0,0053 gr. 

1150) 

Il 0,2029 gr. substans gaf efter förbränning med kalk 

0,25 gr. AgBr, motsvarande 0,10633 gr. Br. 

III 0,2278 gr. substans gaf 0,2815 gr. AgBr, motsvarande 

0,1198 gr. Br. 

IV 0,ısss gr. substans gaf 0,2335 gr. AgBr, motsvarande 

0,09937 gr. Br. 

Beräknadt. Funnet. 

Il. IM 111. ING 

(Op 108 35,41 35,40 — — — 

BL 7 2,29 2,72 — = = 

Br, 160 52,46 = 52,43 9259092068 

N 14 4,59 = — — = 

O 16 5,25 — — — _- 

305 100,00. 
Föreningen är alldeles indifferent. Den löses hvarken i 

alkalier eller starka mineralsyror. Den angripes ej häller vid 

kokning med ättiksyreanhydrid. Den har bildats ur bromacet- 

dibromortotoluid genom utträde af en molekyl bromväte enligt 

följande reaktionsformel: 

C,H,Br,NO + KOH = G,H,Br, NO + KBr + H,O. 

Det finnes nu visserligen flere sätt, pa hvilka man kan 

tänka sig, att denna reaktion förlupit. Dock synes a priori blott 

en förklaring öfver reaktionens förlopp sannolik -—— nemligen att” 

bromacetylgruppens bromatom förenat sig med en väteatom i 

den i ortoställning befintliga metylgruppen och att på detta sätt 

en sammanslutning mellan acetylgruppens och metylgruppens kol- 

atomer avägabragts enligt följande schema: 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1886, N:0 9. 281 

H Br 

POL CHR 
ON Erg | 

NEO), 

Föreningen vore i enlighet härmed att betrakta såsom en 

dibromhydrokarbostyril och dess fullt utförda formel skulle ra 

följande utseende: 

CH CH, 
N N IN 

BC) i CH, 
a | 
HON as CO 

CBr NH 
Da nagon dibromhydrokarbostyril förut icke är känd, och 

det icke häller är synnerligen stor sannolikhet för, att vid en 

bromering af hydrokarbostyril bromatomerna skola inträda på 

just de ställen, som i denna formel äro angifna, hafva vi 

trott oss böra afsta från tanken pa att vinna ett direkt bevis 

för, att den föreliggande kroppen verkligen eger denna samman- 

sättning. På indirekt väg kunde man dock komma till en icke 

mindre säker visshet om, att sa verkligen är förhallandet, om 

man lyckades framställa motsvarande bromacetylderivat af obro- 

merad ortotoluidin och detta sedan visade sig vid likadan 

behandling gifva en förening, identisk med den sedan länge 

kända hydrokarbostyrilen. Med ett sådant tillvägagaende vunne 

man äfven pa samma gang erfarenhet om metodens använd- 

barhet 1 ytterligare ett fall. Vi framstälde därför först 

bromacetortotoluid 

ÖN COCH,Br 
hvilken förut icke är känd. 

Beredningen af denna kropp mötte i början atskilliga sva- 

righeter. Vi försökte först att erhålla föreningen genom att 

upphetta ortotoluidins bromacetat C,H,NH,OCOCH,Br med 

fosforsyreanhydrid enligt CEcH’s method att framställa klor- 

acetanilid. I) Det visade sig därvid, att något bromacettoluid 

') Berichte der Deutsch. chem. Gesellsch. X p. 1376. 
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visserligen bildas, men att större delen förhartsas och att pro- 

dukten är svår att rena. 

Vi framstälde därför bromacetylklorid genom att låta fosfor- 

triklorid inverka på monobromättiksyra. Därpå läto vi brom- 

acetylkloriden i eterlösning inverka pa 2 mol. ortotoluidin, lika- 

ledes löst i eter. Äfven nu erhöllo vi dock en af harts förorenad 

produkt, som knappast kunde bringas i rent tillstand. 

Bästa utsigten att erhålla ett rent bromacetylderivat 1 godt 

utbyte erbjöd otvifvelaktigt användande af monobromättiksyre- 

anhydrid. Vi försökte därför att genom bromättiksyrebro- 

midens kokning med bromättiksyra framställa denna kropp. Det 

visade sig emellertid, att blott mycket små mängder anhydrid 

bildas pa detta sätt och äfven denna metod var därför oanvänd- 

bar. Slutligen kommo vi till målet genom att låta monobrom- 

ättiksyrebromid inverka på den fria basen i benzollösning. 

Benzollösningar af bromättiksyrebromid och ortotoluidin (2 

molekyler af den senare på 1 molekyl af den förra) blandades 

försigtigt med hvarandra under afkylning med kallt vatten. Där- 

vid utföll snart en ganska ymnig fällning af toluidinhydrobromat. 

Denna affiltrerades och benzolen afdunstades fullständigt utan 

uppvärmning. Den fasta återstoden tvättades noga med vatten, 

pressades mellan sugpapper och kristalliserades ur en blandning 

af lika volymer vatten och alkohol. Kroppen bildar fina, hvita 

nålar, hvilka i fast form införda 1 kapillärröret smälta skarpt 

vid 113” redan efter första kristallisationen. Smältpunkten ändras 

icke vid förnyade kristallisationer. Substansen retar starkt till 

nysning och förorsakar snufva. 

Analys: 

0,2138 gr. substans gaf efter förbränning med kalk 0,1765 

or. AgBr, motsvarande 0,07512 gr. Br. 

Beräknadt Funnet. 

för CH, ,BrNO 

Br 30,09 35,13. 
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Inverkan af alkoholisk kalilut på bromacetortotoluid. 

Om bromacetortotoluid blandas med alkoholisk kalilut (det 

har visat sig vara fördelaktigt att använda nägot mer än en 

molekyl KOH) och blandningen uppvärmes, inträder reaktionen 

redan, innan alkoholen kommit i kokning, hvilket synes däraf, att 

bromkalium utfaller. Lösningen uppvärmdes på vattenbad under 

5—10 minuter och afdunstades därefter till torrhet. Härvid 

återstod en oljig produkt. Denna behandlades med vatten för 

utlösning af bromkalium och utskakades därpå med litet eter. 

Härvid afskiljes snart en fast, hvit kristalliserad kropp, däri- 

ogenom att etern utlöser en vid reaktionen såsom biprodukt 

bildad olja, hvilken förhindrar den fasta kroppens kristallisation. 

Kristallerna affiltrerades därpa och omkristalliserades ur alkohol. 

Härvid erhöllos väl utbildade färglösa, långsträckta taflor, som 

smälte konstant vid 159—160° och vid analys visade sig vara 

sammansatta, liksom hydrokarbostyril, enligt formeln C,H,NO. 

Analys: 

I 0,192 gr. substans gaf vid förbränning med blykromat 

0,5123 gr. CO, och 0,1136 gr. H,O, motsvarande 0,13973 gr. 

C och 0,0126 gr. H. 

II 0,177 gr. substans gaf vid absolut qväfvebestämning enl. 

Dumas 14,4 kem: N vid 20° C och 759-nm. tryck. 

Beräknadt. Funnet. 

Il, IT. 

(OM 108 73a 12,78 — 

H, 9 6,13 6,56 — 

N 14 9,52 — 9,51 

Ö 16 10,88 er 2 

147 100,00. 

Föreningen är alldeles indifferent i förhallande till saväl 

baser som utspädda syror. I kalilut löses den icke ens vid 

kokning och lider däraf icke häller för öfrigt nagon inverkan. 

I vanliga syror löses den ej häller. 1 rykande saltsyra löses 

"den visserligen, men utkristalliserar vid tillsats af litet vatten 
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oförändrad med precis samma smältpunkt 159—160°. Vid stark 

upphettning destillerar den, sasom det synes, utan nagon nämn- 

värd sönderdelning. I alla dessa afseenden Ööfverensstämmer 

kroppen således fullständigt med den ur ortonitrokanelsyran 

framstälda hydrokarbostyrilen. Hvad smältpunkten beträffar, 

uppgifves den för hydrokarbostyril af GLASER & BUCHANAN 

och i BEILSTEINS »Handbuch der organischen Chemie» ligga vid 

160° d. v. s.. vid alldeles samma temperatur som den ifraga- 

varande kroppens. Under sadana förhallanden kan man väl 

knappast betvifla, att kropparne verkligen äro identiska. Men 

ännu mera sannolikt blir ett sadant antagande genom följande 

af oss gjorda iakttagelser. 

Ar det sa, att reaktionen förlöper enligt följande schema: 

så böra hvarken bromacetanilid: 

CH; . NE . COCH,Br 

ej häller bromacetparatoluid: 

CH, . C.H, . NH . COCH,Br 

af hvilka ingendera innehåller en metylgrupp i ortoställning till 

amidogruppen, gifva analoga föreningar vid behandling med alko- 

holisk kalilut, men väl andra bromacetamidoföreningar, hvilka 

innehålla sidokedjor i nämda ställning. Vi hafva nu framstält 

saväl bromacetanilid (smältpunkt 130—131°) som bromacet- 

paratoluid (smältpunkt 164°) och behandlat dem pa alldeles 

samma sätt som bromacetortotoluid, men blott erhallit oljor och 

ingen kristalliserande produkt. Däremot ger bromacetparaxylid 

(smältpunkt 145°): 

CH; 
CH,\ NH. COCH,Br 

Ya 
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vid behandling med alkoholisk kalilut lätt en vid 198—199° 

smältande, väl kristalliserande förening. Vidare hafva vi fram- 

stält metaamidokuminsyremetyleter (smältpunkt 51—52°) och 

därur bromacetylderivatet (smältpunkt 106—107°): 

CH 

Ho ee): 
GE 2000 oc 2 C.NH.COCH,Br 

N 

CH 

och behandlat detta senare med alkoholisk kalilut. Härvid bildas 

ock en syra !), som vid analys visade sig vara sammansatt en- 

ligt den väntade formeln: 

(OIL  C(CIER)S 
IR C = 

50 N \CH, 
HOCO.C | CO 

Vo 
CH NH 

Emellertid funno vi, att den ur bromacetortotoluid erhållna, 

ofvan beskrifna kroppen, löst i rykande saltsyra, ger med en sur 

lösning af platinaklorid ett väl kristalliserande kloroplatinat. I 

litteraturen hafva vi däremot icke funnit någon uppgift om, att 

hydrokarbostyril kan ge ett platinakloriddubbelsalt. Vi fram- 

stälde därför hydrokarbostyril ur ortonitrokanelsyra och sökte 

framställa ett sådant salt ur denna. Det befans da, att hydro- 

karbostyrilen verkligen lika väl som den andra föreningen fälles 

af platinaklorid. Det ena saltet smälter vid 172” det andra vid 

176°. Detta är visserligen en skilnad, men så obetydlig, att smält- 

punkten i och för sig snarare talar för än emot identiteten. 

Vi ansago oss på grund af allt detta hafva tillräckliga skäl, 

att anse det bevisadt, att den ur bromacettoluid erhållna kroppen 

verkligen är hydrokarbostyril och vi trodde oss därmed hafva 

funnit en ny metod att syntetisera hydrokarbostyriler af den 

mest varierande sammansättning. 

!) Den närmare redogörelsen för här ofvan flyktigt omnämda föreningar skall 

meddelas i en följande uppsats. 
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Vid fortsatta undersökningar har det emellertid visat sig, 

att de båda kropparne trots alla likheter icke äro identiska. 

För det första äro icke smältpunkterna i verkligheten all- 

deles lika. Den uppgifna smältpunkten för hydrokarbostyril är 

för låg. FRIEDLÄNDER och A. WEINBERG !) hafva sedermera 

uppgifvit den ligga vid 163° och sjelfva hafva vi funnit vart 

preparat konstant smälta vid 165”. Vidare hafva kloroplatinaten 

alldeles afvikande sammansättning. - Dessutom förhålla sig de 

båda kropparne olika vid behandling med alkoholisk kalilut och 

slutligen gifva de äfven olika produkter vid behandling med fos- 

forpentaklorid. 

Kloroplatinat af hydrokarbostyril. 

[C;H,NO. HÖI,PtCl, + 2H,0. 

Om en lösning af ren hydrokarbostyril i uppvärmd rykande 

saltsyra blandas med en varm med nagot rykande saltsyra för- 

satt platinakloridlösning, uppstår ingen fällning. Koncentreras 

lösningen i värme, utkristalliserar vid afsvalning ett gult salt i 

vackra, väl utbildade, nästan rätvinkliga taflor, som efter utpress- 

ning smälta vid 172”. 

Analys: 

0,3497 gr. utpressad substans förlorade vid torkning vid 110° 

0,0202 gr. i vigt och gaf efter förbränning 0,0923 gr. Pt. 

Beräknadt Funnet. 

för [C53H,NO.HC1],PtCl, + 2H,0: 

Br 26,36 26,39 

Saltet kristalliserar således, såsom är mycket vanligt vid 

kinolinderivaten, med 2 mol. H,O. Vigtsförlusten vid torkning 

vid 110° är visserligen för stor (funnet: 5,78 2 beräknadt: 4,87 2), 

men detta beror påtagligen därpå, att den svaga basen har af- 

sifvit en del klorväte på samma gång som saltet har förlorat 

vatten. 

') Berichte der Deutsch. chem. Gesellsch. XV p. 1423. 
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Kloroplatinat af den ur bromacetortotoluid erhällna 
föreningen. 

[C,5H,NO. HCl], PtC],. | 

Om föreningen löses i varm rykande saltsyra och därpa för- 

sättes med en likaledes varm, starkt sur lösning af platinaklorid, 

utkristalliserar genast ett gult salt. Kloroplatinatet synes sa- 

‚ledes vara svärlösligare än hydrokarbostyrilens. Saltet kristalli- 

serar i breda prismer, som äro särdeles väl utbildade, om saltet 

far afsätta sig ur en nagorlunda utspädd lösning. Kristallerna 

äro delvis ganska lika motsvarande förening af hydrokarbostyril. 

Kroppen smälter vid 176° och aftager ej i vigt vid torkning 

vid 110°. ; 

Analys: ; 

I 0,2348 gr. salt gaf efter förbränning 0,043 gr. Pt. 

II 0,2207 gr. substans gaf efter förbränning 0,0405 or. Pt. 

Beräknadt Funnet. 

för [C,H,NO.HCI],PtCl,: IL, 1. 

Pt 18:17 18,31 18,35. 

De bada bestämningarne utfördes pa preparat fran alldeles 

olika beredningar. I den ena fanns ett stort öfverskott af pla- 

tinaklorid närvarande. Såsom synes af formeln maste 4 mole- 

kyler af det kiorvätesyrade saltet vara förenade med 1 molekyl 

Pt Cl,. Detta är en i högsta grad ovanlig-sammansättning hos 

ett kloroplatinat. Vi känna icke någon analogi härtill. Den 

synes blott kunna färklaras på det sätt, att föreningens molekyl 

är i sjelfva verket dubbelt så stor, som ofvan antagits d. v. s. 

C,.H,,N,O, och att hvarje molekyl visserligen binder 2 mole- 

kyler HCl men att blott en af hydrokloratets tvenne kloratomer 

deltager 1 bindandet af platinakloriden. 

Inverkan af alkoholisk kalilut på den ur bromacetorto- 
toluid erhållna föreningen. 

Om hydrokarbostyril kokas med ett öfverskott af alkoholisk 

‚kalilut, inträffar ingen förändring. Tillsättes vatten till lös- 
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niagen utkristalliserar genast oförändrad hydrokarbostyril i färg- 

lösa nalar. 

Kokas den vid 159—160° smältande kroppen med ett stort 

öfverskott af alkoholisk kalilut och afdunstas därpa alkoholen, 

utkristalliserar däremot ingenting, ej ens vid afsvalning eller vid 

utspädning med mer vatten. Tillsättes saltsyra, utfälles en olja. 

som dock ögonblickligen löses i öfverskott af syran. Tillsättes 

nu anyo natronlut, utfälles oljan återigen för att omedelbart 

lösas af öfverskott pa alkali. Försättes den alkaliska lösningen 

däremot med en svagare syra sasom ättiksyra, utfälles kroppen 

för att icke vidare lösas vid tillsats af mer syra. Den faller 

såsom en temligen trögflytande olja. Vi hafva icke ännu lyckats 

bringa den i fast form, men skola sedermera göra flere försök i 

detta syfte. Löser man emellertid oljan anyo i saltsyra och 

uppvärmer lösningen, håller sig lösningen fortfarande klar. Far 

den äter stå vid vanlig temperatur I a 2 dygn, utkristalliserar 

smaningom en kropp i hvita, bladiga kristaller, som numera äro 

olösliga i både alkalier och utspädda syror t. ex. saltsyra. Smält- 

punkten ligger så nära den ursprungliga föreningens och egen- 

skaperna äro så lika, att man icke har något skäl att betvifla, 

att den är därmed identisk. Den löser sig ock i rykande salt- 

syra och ger ett kloroplatinat af alldeles liknande utseende. Vi 

hafva emellertid ännu icke haft ett för fullständigt renande och 

för analys tillräckligt material under händerna. 

Emellertid synas dessa qvalitativa reaktioner häntyda därpa, 

att den vid 159—160° smältande kroppen vid behandling med 

alkoholisk kalilut upptager en molekyl vatten och sa öfvergår 

till en amidosyra, eftersom produkten är löslig både i syror och 

baser. Denna amidosyra förlorar sedan spontant en molekyl 

vatten och öfvergar i en anhydrid, som är den ursprungliga 

kroppen. Tänkbart vore dock äfven, att kalit med dess utpräg- 

lade affinitet föranleder en omlagring af atomerna inom förenin- 

sens molekyl, så att ett s. k. labilt jämvigtsläge uppkommer 

med mera utpräglade kemiska egenskaper (saväl sura som basiska) 

och att, sedan alkalit aflägsnats, en ny molekulär omlagring där- 
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efter smaningom inträder, hvarvid det patagligen mycket stabila 

jämvigstsläget i den ursprungliga kroppen med dess sa godt som 

alldeles indifferenta egenskaper aterställes. För afgörandet mellan 

dessa båda alternativer vore en analys af den ännu blott i olje- 

formigt tillstånd erhållna produkten af stor vigt. Vi skola under 

fortsättningen af dessa undersökningar lägga tillbörlig vigt härvid. 

Inverkan af fosforpentaklorid på den ur bromacetorto- 

toluid erhållna föreningen. 

BAEYER !) har visat, att om man under 2 a 3 minuter 

upphettar hydrokarbostyril med 7-faldiga mängden fosforpenta- 

klorid och nagra droppar fosforoxiklorid i ett oljbad vid 140°, 

man erhåller en halfflytande massa, som vid destillation med 

vattenangor ger en efter omkristallisation ur alkohol vid 104 — 

105° smältande «,%-diklorkinolin: C,H,NC],. 

För jämförelse hafva vi behandlat den af oss erhallna iso- 

meren till hydrokarbostyril pa alldeles liknande sätt. Vid upphett- 

ning med fosforpentaklorid i svafvelsyrebad vid 140° inträdde snart 

reaktion under klorväteutveckling och innan de tre minuterna 

voro gangna, hade hela massan stelnat fullständigt. Den ned- 

fördes därpa i vatten och blandningen underkastades destillation 

i vattengasström. Den bildade produkten höll sig hela tiden 

fast. Destillatet visade sig icke innehålla någon nämnvärd mängd 

organisk substans, huru länge än destillationen fortsattes. Den i 

destillationskolfven qvarvarande substansen affiltrerades därefter 

och kristalliserades ur alkohol. Alkohollösningen var starkt röd- 

färgad, men afsatte vid afsvalning nalar, som voro nästan hvita. 

Efter en ny kristallisation ur alkohol erhöllos fina, alldeles hvita, 

mjuka nålar. Smältpunkten låg vid båda kristallisationerna vid 

200—201". 

Analys: 

I 0,219 gr. substans gaf vid förbränning med blykromat i 

slutet rör 0,48 gr. CO, och 0,0863 gr. H,O, motsvarande 0,01309 

er. C och 0,0096 gr. H. 

1 Ber. der Deutsch. chem. Gesellsch. XII p. 1520. 
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II 0,208ı gr. substans gaf vid absolut qväfvebestämning 

13,6 kem. N vid 769 mm. tryck och 18° C. 

III 0,2295 gr. substans gaf efter förbränning med kalk 

0,1816 gr. AgCl, motsvarande 0,0449 gr. Cl. 

Beräknadt för Funnet. 

C,H,;NC10: C,H,NCIO: Te 1. IT. 

(ÖN 89,50 60,17 2077 = — 

H 4,41 3,34 a — 

N Tom 7,80 — Ts — 

Cl 19,56 19,78 — = 19,56 

0) 8,32 8,91 — — — 

100,00 100,00. 

Sasom af ofvanstaende synes stämma de vid analysen funna 

talen bäst med formeln C,H,NCIO. Emellertid skilja sig pro- 

centtalen icke häller från de för formeln C,H,NCIO beräknade 

värdena så mycket, att icke analysen mycket väl stämmer äfven 

med denna formel så när som på vätehalten, som differerar i 

detta fall ganska betydligt d. v. s. omkring en hel procent. Nu 

utfördes emellertid förbränningen 1 bajonettrör, hvarvid väte- 

bestämningarne i allmänhet konstant gifva för höga värden. 

Enligt den första formeln blir vätet till och med något litet för 

lågt och detta gör, att vi tillsvidare måste lemna oafgjordt, 

hvilkendera sammansättningen är den riktiga, till dess vi hunnit 

skaffa oss mer material och utfört en förbränning 1 öppet rör i 

syrgasström. Emellertid visar analysen alldeles afgjordt, att den 

erhållna kroppen innehåller på 9 kolatomer en kloratom och, 

hvilket är förvånande -— fortfarande en syreatom. Syreatomens 

närvaro måste förklaras antingen på det sätt, att den ursprung- 

liga kroppen innehåller syreatomen på ett sådant sätt bunden, 

att den icke är tillgänglig för fosforpentakloridens inverkan t. ex. 

att den är förenad med 2 kolatomer — eller ock sa, att den har 

inträdt anyo i molekylen genom en sekundär process vid den 

första produktens kokning med vatten. Under det senare an- 

tagandet och med den förutsättning, att sammansättningen hos 

klorföreningen är C,H,NCIO, antager reaktionens förlopp en 
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anmärkningsvärd öfverensstämmelse med den reaktion, genom 

hvilken diklorkinolin bildas under inverkan af fosforpentaklorid 

pa hydrokarbostyril. Denna senare reaktion måste förlöpa enligt 

följande egvation: 

0,H,NO + 3 PC], = C,H,NCl, + 2 PCI, + POCI, + 4 HOI. 

Later man nu vatten reagera på en sådan förening: C,H,NC],, 

"kan en kropp C;H,NCIO lätt uppsta: 

G,H,NCl, + H.O = C,H,NCIO + HCl. 

Intressant är ock, att till och med diklorkinolin sjelf, enligt hvad 

FRIEDLÄNDER och WEINBERG !) funnit, ganska lätt omsätter 

sig med vatten (vid upphettning med utspädd saltsyra i rör vid 

120°) enligt alldeles samma reaktionsformel så att g-klorkarbo- 

styril (smältpunkt 241—242°) bildas: 

CH : CH 

cm? NT Neo 
Hl | > SAH 

NÜONZ 

CER 

Den nyss beskrifna, vid 200” smältande klorföreningen löses 

icke i stark saltsyra, ej ens vid uppvärmning. I kall natronlut 

är den likaledes olöslig utom vid uppvärmning, då den sönder- 

delas, så att en del löses och en gul olja blir olöst. Kloren gar 

därvid ut ur föreningen, ty lösningen ger;försatt med salpetersyra, 

stark reaktion för silfversalt. 

Slutligen vilja vi omnämna, att vi af den i fråga varande, 

ur bromacettoluid erhållna kroppen äfven lyckats erhålla en annan 

produkt vid inverkan af fosforpentaklorid. Vi upphettade nem- 

ligen kroppen längre tid med fosforpentaklorid ända upp till 

160°, öfvergöto produkten därpa med kallt vatten, affiltrerade 

omedelbart den afskilda fasta kroppen och kristalliserade den 

ur gasolja. Härvid erhöllos särdeles vackra, färglösa, prismatiska 

kristaller, som smälte vid 185—186°. Vi hafva ännu icke under- 

sökt föreningen närmare. 

1) Ber. der Deutsch. chem. Gesellsch. XV p. 2680. 
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Af ofvan meddelade fakta torde framga, att aromatiska 

bromacetamidoföreningar, som innehålla en sidokedja (-CH, eller 

-CH(CH,), och sannolikt äfven andra) i ortoställning till ami- 

dogruppen, vid kokning med en alkoholisk lösning af 1 molekyl 

kaliumhydrat öfverga i nya, väl kristalliserande och mycket be- 

ständiga föreningar, som äro isomera med hydrokarbostyriler. 

Hvad deras konstitution beträffar, så förtjenar redan nu att 

framhallas, att det faktum, att hvarken anilin eller paratoluidin 

gifva motsvarande föreningar, synes gifva vid handen, att den i. 

ortoställning närvarande sidokedjan på nagot sätt deltager i 

sjelfva reaktionen. För öfrigt lemna ock visserligen flere af 

ofvan meddelade iakttagelser vigtiga uppslag för bedömande af 

dessa föreningars konstitution, men det hittills föreliggande 

materialet är dock otillräckligt för en uttömmande diskussion af 

de härvid möjliga och sannolika konstitutionsformlerna. Vi upp- 

skjuta därför denna diskussion till en följande uppsats, i hvilken 

vi hoppas kunna meddela därför nödiga och tillräckliga fakta. 

Då emellertid utredandet af denna fråga synes erbjuda mer än 

vanligt stora svårigheter och de fortsatta undersökningarne där- 

för lofva att blifva temligen vidlyftiga, hafva vi ansett oss redan 

nu kunna och böra lemna en redogörelse för de hittills vunna 

resultaten i sammanhang med förestaende uppsats, hvars inne- 

håll just gifvit anledning till denna undersökning. 
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anmälde, att Professor A. F. SUNDELL i Helsingfors till Aka- 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1886. N:o 10. 

Stockholm. 

Om gasformiga kroppars elektriska motstånd. 

Af E. Entuxn. 

[Meddeladt den 3 December 1886.] 

Rörande det motstand, som gaser och angor utöfva mot den 

elektriska strömmens fortplantande, hafva tid efter annan en mängd 

undersökningar blifvit anstälda, utan att fragan härom ännu 

blifvit fullständigt löst. Dessutom sta flera af dessa undersök- 

ningars resultater, om icke i verklig, dock i skenbar strid mot 

hvarandra, sa att osäkerheten i var närvarande kunskap om 

detta ämne är uppenbar. Jag skall i det följande i korthet 

sammanställa några af de vigtigaste fakta, till hvilka man på 

experimentel väg kommit, och genom granskning häraf söka ut- 

leta det resultat, som bäst synes motsvara verkligheten. , 

En ledande kropp, som är laddad med en elektricitets- 

mängd, hvilken icke öfverstiger en viss gifven gräns, förlorar, då 

den hålles isolerad i luften, småningom sin laddning. Öfver- 

stiger laddningen denna gräns, så bortgar laddningen skyndsamt 

och hastigt, ända till dess att laddningen nedgätt till den 

nämnda gränsen, hvarefter förlusten sker långsamt och ganska 

regelbundet. Detta gränsvärde beror föröfrigt af kroppens form 

och storlek jemte af flera andra omständigheter. Om t. ex. 

kroppen är försedd med spetsar, sa är den gräns, vid hvilken 

den småningom och regelbundet skeende förlusten börjar visa 

sig, mycket lägre än om den elektriserade kroppen är en kula 

utan sådana spetsar. 

Denna småningom skeende elektricitetsförlust, då laddningen 

understiger en viss gräns, har en dubbel orsak: dels bortledes 
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en del elektricitet genom de isolerande stöd, af hvilka kroppen 

uppbäres, eller genom den oledande kropp, på hvilken han är 

upphängd, och dels meddelar den elektricerade kroppen en del af 

sin laddning till den omgifvande luften. COULOMB!), som först 

närmare undersökt detta förhållande, har funnit, att elektrici- 

tetsförlusten genom den omgifvande luften för ett gifvet tids- 

. moment är proportionel med den laddning kroppen äger i samma 

tidsmoment. Han fann föröfrigt att förlusten genom den om- 

gifvande luften var större, om denna var fuktig än om den 

var torr. 

Af de försök som MATTEUCCI?) häröfver anställt, synes 

äfven framga, att förlusten i fuktig luft är större än i torr. 

Föröfrigt fann MATTEUCCI ingen förändring i förlustens storlek, 

då den elektricerade kroppen omgafs af en annan gas än den 

atmosferiska luften. Förlustens storlek för en gifven laddning 

syntes således vara oberoende af gasens natur. Den vigtigaste 

af MATTEUCCIS iakttagelser synes emellertid vara den, att grän- 

sen för den laddning, för hvilken förlusten började blifva lang- 

sam och reguliär, sänkes i samma man som den kroppen om- 

gifvande gasen förtunnas. Om en nagorlunda starkt elektricerad 

kropp placeras i en atmosfer, som hastigt förtunnas, så förlorar 

den plötsligt en del af laddningen. Maximum af den laddning, 

som en kropp, omgifven.af en gas, kan behålla, är i det när- 

maste proportionel med gasens tryck, hvilket äfven är ett re- 

sultat af HARRIS undersökning. MATTEUCCI undersökte dock 

icke detta förhållande vid lägre tryck än 5 mm. qvicksilfver. 

Förhållandet mellan den långsamma och reguliära förlusten under 

ett tidsmoment och laddningens storlek i samma tidsmoment var 

betydligt mindre, då gasen var förtunnad än då den var tätare. 

Bladen i ett vanligt elektroskop, som var laddadt, bibehöll sin 

divergens nästan oförändradt i två dagar, då den omgifvande 

luftens tryck endast var 3 mm. Samma resultat har erhållits 

') Collection de Mémoires relatives å la physique T. 1 p. 147 (Paris 1584). 

2) Annales de chimie et de physique, 3:e serie, t. XXVIII p. 385. 
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af DAVY, BECQUEREL, HARRIS, RIESS och andra. WARBURG!) 

har bekräftat den af COULOMB funna lagen, att förhallandet 

mellan elektricitetsförlusten i en gas för ett visst tidsmoment och 

hela laddningen i samma tidsmoment, är konstant, men han fann 

derjemte, i motsats mot sina föregångare, att denna konstant är 

olika för olika gaser samt att fuktigheten icke derpa utöfvar något 

inflytande. Nämnda konstant visade sig vara för vätgas blott 

hälften så stor som för atmosferisk luft och kolsyra. Föröfrigt fann 

äfven WARBURG, på samma sätt som hans föregangare, att förlust- 

konstanten förminskades i samma mån som gasen förtunnades. 

Pa sista tiden har LUVINI?) uppträdt mot riktigheten och 

rätta tolkningen af de undersökningar, som nu blifvit anförda, 

samt meddelar några af honom anställda försök, hvilka efter 

hans åsigt skola bevisa, att den elektricitetsförlust, som uppstar, 

då en elektricerad kropp befinner sig i luft eller i en gas, icke 

får tillskrifvas kroppens beröring med det gasformiga ämnet. 

Han antager, att nämnda förlust, om någon sadan verkligen 

uppstår, förorsakas derigenom att elektriciteten bortledes genom 

de ej fullt isolerande stöd, hvarpa kroppen uppbäres eller bort- 

föres af de stoftpartiklar, som finnas 1 luften och som genom 

beröring med kroppen blifva elektriska, bortstötas från densamma . 

och beröfva den på detta sätt en del af dess laddning. Han 

antager pa grund häraf, att man måste betrakta gaserna, äfven 

om de äro fuktiga, såsom fullkomliga isolatorer. Vi skola strax 

se, huru denna äsigt förhåller sig till nagra öfriga egenskaper 

hos gaserna. 

FARADAY har, sasom bekant är, undersökt elektricitetens 

slagvidd i olika gaser och dervid funnit, att denna är olika för 

olika gaser. Ehuru den använda methoden icke är af beskaffenhet 

att kunna lemna fullt noggranna resultat, så måste dock resul- 

tatet i hufvudsak vara tillförlitligt. Härvid visade sig, att slag- 

vidden för samma laddning var för vätgasen ungefär dubbelt så 

stor som för atmosferisk luft. Det är allmänt bekant och genom 

!) Poge. Ann. B. 145 p. 578 (1872). 

2) La Lumiere électrique för d. 18 Sept. 1886. 
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mangfaldiga försök bekräftadt att slagvidden ökas, i samma man 

som luften förtunnas. Om förtunningen drifves sa langt, att 

trycket blott utgör en bråkdel af I mm., sa har det visat sig, 

att slagvidden är nästan oberoende af afstandet mellan elek- 

troderna. Slutligen vid den största möjliga förtunning, som det 

är möjligt att åstadkomma, upphör elektriciteten att öfverga 

ifran den ena elektroden till den andra, afståndet emellan dem 

ma nu vara huru stort eller litet som helst. 

Dessa iakttagelser tyckas i första ögonblicket stå i uppen- 

bar strid med de förut anförda. Den elektricitetsförlust, som en 

ledande elektriserad kropp lider af den omgifvande gasen, blir 

mindre i samma man som gasen förtunnas, men slagvidden växer 

med förtunningen och kan slutligen tagas huru stor som helst, 

om förtunningen drifves tillräckligt langt. Elektricitetsförlusten 

är mindre, om den elektriserade kroppen är omgifven af vätgas 

än om den är omgifven af atmosferisk luft, hvaremot slagvidden 

i vätgas är större än i luft för samma tension hos elektroderna. 

Båda fenomenen tyckas således vara hvarandras motsatser och 

kunna väl icke förklaras vara följder af samma orsak. » Vi 

skola nu söka utreda, huru sig härmed rätteligen förhåller. 

Om en galvanisk ström © genomgar en metallisk ledare och 

potentialskillnaden i tvänne punkter a och a, på denna ledare 

är V—V, samt motståndet emellan dem vr, så är ir = V— V,. 

Det öfvergar således alltid en elektrisk ström från a till ay, 

huru stort än motståndet » må vara och huru ringa värdet på 

V—V, än är: strömstyrkan förändras blott i proportion der- 

efter. Denna lag gäller för fasta och flytande kroppar, som 

äro ledare, men den gäller icke för gaserna. Potentialskilnaden 

V— V, mellan ändplanen pa en gaspelare, genom hvilken en 

urladdning går mellan tvänne elektroder, är konstant och all- 

deles oberoende af den elektricitetsmängd, som urladdas genom 

pelaren. Man har således för gaserna V — V, = C, hvarest C 

är en konstant. ( förändras naturligen från en gas till en annan, 

är beroende af gasens tryck och temperatur och tillväxer, under 

för öfrigt lika förhållanden med afståndet mellan de ifraga- 
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. varande planen. Denna sats är till fullo bevisad genom WARREN 

DE LA RUES och H. MÜLLERS!) samt HrrTorrs?) iakttagelser. 

Är gaspelaren under större tryck t. ex. en atmosfer, förändras 

gasens temperatur i betydlig grad, om tensionen och följaktligen 

den genomgångna elektrieitetsmängden ökas, hvarjemte dervid 

ett större antal partiklar lösryckas fran elektroderna och öfver- 

föras från den ena af dessa till den andra. Häraf kan Ci detta 

fall undergå förändring. € representerar det hinder, som måste 

öfvervinnas för att elektriciteten skall kunna genomgå gaspelaren. 

Om en urladdning skall kunna uppkomma, måste således po- 

tentialskillnaden mellan elektroderna vara större än ©. Om 

denna är mindre, d. v. s. om hindret mot rörelsen är större än 

den kraft, som skall åstadkomma rörelsen, sker ingen urladdning. 

Det har visat sig att C, som representerar det totala hindret 

för elektrieitetens rörelse genom gaspelaren, består af två delar 

0, och C,,, af hvilka den första ©, föreställer en pa gränsytan 

mellan elektroderna och gasen befintlig elektromotorisk kraft, 

som verkar 1 motsatt riktning mot urladdningen, uch den andra 

Ci, utgör gasens elektriska motstånd i egentlig mening. Att så 

väl i den elektriska gnistan som i den galvaniska ljusbågen en 

dylik elektromotorisk kraft förefinnes, är numera så fullständigt 

bevisadt, att derom icke det ringaste tvifvel kan uppstå. Senare 

undersökningar hafva derjemte ådagalagt, att den elektromotoriska 

kraften C, förminskas, då gasen förtunnas, och detta äger rum 

ända till dess att förtunningen uppnår en viss gräns, hvarest 

kraftens värde är minst, hvarefter dess värde vid ytterligare 

förtunning åter tilltager och slutligen blir så stor, att urladd- 

ningen derigenom förhindras. Gasens elektriska motstånd (,, 

aftager deremot kontinuerligt ända till den yttersta förtunning, 

som kan åstadkommas 3). Det totala hindret C, + Ci, mot 

urladdningen, som af tensionen måste öfvervinnas, om urladdning: 

') Comptes rendus T. 86 p. 1072 (1878). 
2) Wied. Ann. B. 7 p. 573 (1879). h 
3) Bihang till Vet. Akad. Handl. B. 6 N:o 7; Vet. Akad. Handl. B. 19 

N:o 2; 20 N:o 1; 21 N:o 10. Annales de chimie et de ph. T. 24 (1881); 27 
(1882). Phil. Mag. V. 13; 15. Wied. Annalen B. 15 p. 165 och 514 (1882); 
28 p. 560 (1886). 
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skall ega rum, minskas således vid fortsatt förtunning ända till 

dess denna uppnått ett visst värde, emedan både C, och Ch, 

aftaga med trycket till denna gräns. Fortsättes förtunningen, 

så ökas GC under det att C\,, aftager, men detta sker på ett 

sådant sätt enligt de anstälda försöken, att summan GC + Cı 

tilltager och blifver slutligen så stor, att urladdningen upphör. 

Vi skola nu sammanställa de nyssnämnda egenskaperna hos 

gasformiga kroppar med hvad som förut blifvit anfördt rörande 

laddade ledares elektricitetsförlust och angående den elektriska 

urladdningen genom gaser. 

Om den af en gas omgifna ledaren är så svagt laddad, att 

den elektriska tensionen är mindre än C eller rättare mindre än 

C,, sa kan tydligen ingen elektricitet omedelbart genom ledning 

öfverga från ledaren i gasen; ty dertill fordras att tensionen är 

störe än C,. Jemförelsen bör här ske med C, och icke med 

Ch» emedan frågan gäller att förflytta elektriciteten från ledaren 

i gasen, men icke att transportera den på något längre afstand 

från ledaren. All den elektrieitetsförlust, som kroppen lider 

genom gasen, kan derföre icke ske på annat sätt än att de 

stoftpartiklar, som sväfva i luften, eller gasens egna molekuler 

genom omedelbar beröring med ledaren blifva elektriska, bort- 

stötas derefter och på detta sätt beröfva ledaren en del af dess 

laddning. Sa vidt jag kunnat se, äro ock de fleste forskare 

ense derom, att elektricitetsförlusten på detta sätt astadkymmes. 

Hr LUVINI anser, i strid mot öfrige forskare, på grund af sina 

egna försök, att en laddad ledares elektricitetsförlust genom den 

omgifvande gasen är lika med noll och förklarar derföre gaserna 

såsom absoluta isolatorer. Men äfven om, såsom hr LUVINI 

förmenar, någon elektricitetsförlust i förevarande fall icke ägde 

rum, sa kunde man enligt det nu anförda af detta skäl icke 

äga rätt att förneka gasernas ledningsförmåga. 

Om man förtunnar den ledaren omgifvande gasen, så för- 

minskas både €, och C,, och en del af ledarens elektriska ladd- 

ning maste derföre plötsligt försvinna, hvilket äfven öfverens- 

stämmer med MATTEUCCIS observationer. 
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Har tensionen härigenom hunnit blifva mindre än C,, sa 

börjar åter den långsamma och reguliära elektricitetsförlusten ; 

men denna är da mindre än då trycket var större, emedan de 

molekuler i den tunnare gasen, hvilka på en gifven tid komma 

i omedelbar beröring med den laddade ledaren, då äro till an- 

talet färre. Detta förhållande äger fortfarande rum till dess C, 

uppnått sitt minsta värde. Drifves förtunningen ännu längre, 

så börjar C, ater att stiga och detta fortfar till den yttersta 

förtunning, som kan åstadkommas. Detta förklarar, att en ganska 

starkt laddad ledare i det barometriska vacuum nästan oför- 

ändradt kan bibehålla sin laddning i flera dagar, såsom observa- 

tionerna gifva vid handen, ehuru den starkt förtunnade gasens 

elektriska motstånd är relativt ringa. Genom att bestämma den 

elektricitetsförlust, som en laddad ledare erfar genom en om- 

gifvande gas, kan man följaktligen icke få något begrepp om 

gasens elektriska motstand; ty nämnde förlust har med motståndet 

ingenting att skaffa. 

Om elektriciteten skall kunna slå öfver från en elektrod till 

en annan genom en gas, sa måste den elektriska tensionen på 

dessa vara större än eller åtminstone lika stor med C, + Cn- 

Af dessa växer C,,, som representerar gasens motstånd i egentlig 

mening, med afstandet mellan elektroderna. Genom att upp- 

mäta den för en gifven slagvidd behöfliga tensionen kan man 

på detta sätt erhålla ett matt på summan C, + Ci,» men sva- 

rare är att afgöra, huru mycket tillkommer hvar och en af dem. 

Är gasen så starkt förtunnad, att dess täthet är mindre än den, 

vid hvilken C, har sitt minsta värde, så är C,, eller gasens 

motstäand så ringa, att man, sasom observationerna visa, utan 

att behöfva förändra tensionen, får elektriciteten att slå öfver, 

afståndet emellan elektroderna må vara nästan huru stort som 

helst. Här är CC, således mycket litet i jemförelse med C;; 

men detta äger icke rum, då gasens täthet är större. Är gasens 

tryck högre, så är äfven Ci, större och kan då icke negligeras 

i jemförelse med C,. Uppmätes den tensionsskillnad, som måste 

"äga rum mellan elektroderna, pa‘ det att en urladdning skall 
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kunna försigga, sa får man ett matt på summan C, + Ci,» och 

vill man häraf finna värdet på gasens motstand (/,, så måste 

värdet pa den disjunetions-elektromotoriska kraften ©, särskildt 

bestämmas eller pa något sätt elimineras bort. Emellertid fram- 

går af förestående betraktelse, att man icke, såsom hr LUVINI 

antager, af den större eller mindre elektricitetsförlust, som en 

af en gas omgifven laddad ledare lider, da dess laddning under- 

stiger en viss gräns, kan sluta till huruvida ifrågavarande gas 

är ledare eller oledare; ty denna förlust har med gasens elektriska 

motstand ingenting att skaffa. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1886. N:o 10. 

Stockholm. 

Meddelanden från Upsala kemiska Laboratorium. 

121. Om några klornaftalinsulfonsyror. 

AT IE ID (Omnia: 

[Meddeladt den 8 December 1886.] 

Naftalins monoklorsulfonsyror ha blifvit studerade af K. 

ARNELL !), som genom inverkan af svafvelsyra på både a- och 

p-monoklornaftalin framstält en «-klornaftalinsulfonsyra och två 

p-klornaftalinsulfonsyror. Den förra syran, hvars klorid genom 

inverkan af fosforpentaklorid gaf vid 68°—69° smältande di- 

klornaftalin, bör vara &«, — «, klorsulfonsyra. 

Af de tvänne ß-klorsulfonsyrorna gaf den ena medels fosfor- 

pentaklorid den vid 135° smältande diklornaftalinen och är sa- 

ledes sannolikt ett 8, = ß, derivat. 

Den andra /-klorsulfonsyran gaf en vid 61°,;5 smältande 

diklornaftalin, som sannolikt är ett 9, — ß, derivat. 

Till dessa trenne bekanta klorsulfonsyror kan jag nu lägga 

ytterligare tvänne nya, hvilka jag genom diazoreaktion framstält 

af a- och ß-amidonaftalinsulfonsyrorna. Ytterligare har jag 

genom samma reaktion framstält en klorsulfonsyra af naftion- 

syran (@ — @), hufvudsakligen för att jämföra den med den 

af ARNELL medels «-klornaftalin erhållna syran och pröfva 

fosforpentakloridreaktionens tillförlitlighet. 

!) Öfvers. af K. Sv. Vet. Akad. Förh. 1883 N:o 6 p. 63 och 1885 N:o 

DD Ile 
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eo) 0% Klornaftalinsulfonsyra. 

Diazonaftalinsulfonsyra, framstäld af a, = «, amidonaftalin- 

sulfonsyra !), uppvärmdes med rykande saltsyra, hvarigenom 

under häftig qväfgasutveckling erhölls en mörkt färgad lösning, 

som afıyktes pa vattenbad. Återstoden löstes i vatten och 

neutraliserades med kaliumkarbonat. Härigenom erhölls ett 

brunt pulver af orent kaliumsalt till klorsulfonsyran. Da detta 

för att renas löstes i hett vatten, stannade olöst ett amorft pulver, 

som tycktes enligt anstäld analys utgöras af ett kalisalt med 

sammansättningen C,,H,C1.SO,.C,,H,S0,K (se det följande). 

Lösningen lemnade vid afdunstning ett renare, dock alltjämt 

färgadt kaliumsalt, som genom inverkan af fosforpentaklorid gaf 

klorsulfonsyreklorid. Denna klorid kristalliserades upprepade 

ganger ur eter till dess klorid med konstant smältpunkt 95° 

erhölls. Kloriden sönderdelades genom upphettning till 130° 

med vatten i slutna kärl. Efter lösningens afdunstning på 

vattenbad erhölls en lättlöslig, surt smakande, kristallinisk åter- 

stod af den fria syran. 

Låter man syrans lösning frivilligt afdunsta, erhåller man 

syran anskjuten i vackra, väl utbildade, färglösa och tafvel- 

formiga kristaller, som efter ett par timmar förlorade öfver 

svafvelsyra 12,6 procent vatten, motsvarande 2 mol. Upp- 

hettar man den vittrade syran i luftbad till omkring 1007, 

smälter den och utbreder lukt af klornaftalin, under det att 

vigten alltjämt minskas. Slutligen återstår en starkt svafvel- 

syrehaltig vätska. Syran sönderdelas således lätt och vid jäm- 

förelsevis lag temperatur. 

') Öfvers. af K. Sv. Vet. Akad. Förh. 1875 N:o 9 p. 27. 
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Salter af a, = a, klornaftalinsulfonsyra. 

Kaliumsaltet, C,,H,CISO,K, anskjuter vid afsvalning af en 

het lösning i otydligt utbildade, silfverglänsande, platta nalar. 

0,2975 gr. vid 100° torkadt salt gaf 0,0905 gr. K,SO,. 

I procent. Funnet. Beräknadt. 

K 13,64 13,91. 

Natriunmsaltet, C,oH,CISO,Na, bildar tunna, otydligt ut- 

bildade fjäll. 

0,3220 gr. vid 100° torkadt salt gaf 0,0887 gr. Na,SO,. 

I procent. Funnet. Beräknadt. 

Na 8,92 8,70. 

Mellan papper prässadt salt förlorade vid 100° 8,39 proc. 

H,O, som motsvarar ungefär 1!/, mol. vatten, eller 9,26 %. 

Silfversaltet, C,.H,C1SO,Ag, bildar glänsande, rombiska 

taflor. Saltet är tämligen svarlösligt i kallt vatten. Mellan 

papper prässadt salt var vattenfritt. 

0,38v2. gr. gaf 0,1573 gr, AgCl. 

I procent. Funnet. Beräknadt. 

Ag 30,42 30,85. 

Bariumsaltet, (C,,H,C1SO,),Ba + H,O, är tämligen svar- 

lösligt och bildar ett otydligt kristalliniskt pulver. 

0,383 gr. vid 100° torkadt salt förlorade vid 180°—200° 

0,0057 gr. och gaf 0,1210 gr. BaSO,. 

I procent. Funnet. Beräknadt. 

Ba 21,35 21,46 

H,O 2,61 2,82. 

Lufttorkadt salt förlorade 3,63 % vid torkning vid 100°. 

Etyleter af a, = a, klornaftalinsulfonsyra. 

C.H,C1S0,C,H,.. 

Genom inverkan af jodetyl pa silfversaltet erhölls i stora 

kristaller en lättlöslig etyleter med smtp. 46°. 

0,4082 gr. gaf 0,8020 gr. CO, och 0,1580 gr. H,0. 

0,2697 gr. gaf 0,1405 gr. AsCl. 

0.2968 gr. gaf 0,2557 gr. BaSO,. 
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I procent. Funnet. Beräknadt. 

C 53,58 53,25 

H 4,29 4,07 

(Cil 12,89 13,09 

S 11,84 11,83 

[ lm IG 
100,00 100,00 

a = a, Klornaftalinsulfonsyrans klorid. 

CH,C1S0,C1. 

Kloriden anskjuter vid frivillig afdunstning af en lösning i 

kloroform i stora, väl utbildade kristaller, som äro lättlösliga i 

benzol och i kloroform, men tämligen svarlösliga i eter. Smtp. 

konstant 95”. Kloriden är ganska beständig mot vatten och 

angripes föga af kokande vatten. 

Analys. ; 

0,4382 gr. gaf vid förbränning 0,7415 gr. CO, och 0,1041 

gr. H,O. 

0,3815 gr. gaf 0,4185 gr. AsCl. 

0,2566 gr. gaf 0,2315 gr. BaSO,. 

I procent. Funnet. Beräknadt 

C 46,15 46,01 

H 2,63 2,30 

Cl DA 2 

S 12,37 12,27 

(0) li 2 

100,00 100,00 

ov = @, Klornaftalinsulfonsyrans amid. 

C,,H,C1S0,NH,. 

Genom att koka kloriden med en blandning af alkohol och 

amoniak erhäller man vid lösningens afsvalning platta kristall- 

nålar, som efter prässning mellan papper bilda en silfverglänsande 

massa. Smtp. konstant 226°. 
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0,2694 gr. gaf 13,3 kub.-cent. qväfgas, mätt öfver kalilut, 

19°, bar.-tr. 754 mm. 

0,2201 gr. gaf 0,1273 gr gr. AgCl. 

0,2066 gr. gaf 0,2000 gr. BaSO,. 

I procent. Funnet. ‚, Beräknadt. 

N 5,79 5,80 

Cl 14,31 14,66 

Ss 13,31 13,26 

Kaliumsalt af klornaftalin-sulfon-sulfonsyra. 

C, HCl — 507 CHE SO;K. 

Vid neutralisering med kaliumkarbonat af den löshing, som 

erhölls genom inverkan af saltsyra pa diazosulfonsyran (sid. 312) 

erhölls ett olösligt, amorft pulver. Det visade endast ringa lös- 

lighet 1 vanliga lösningsmedel, utom 1 isättika, hvari det lätt 

löstes i värme. Produkten renades genom lösning i het isättika. 

Lösningen filtrerades och blandades med vatten, då saltet utföll 

som ett amorft pulver med smutsigt rödaktig färg, hvilken sanno- 

likt härrörde af ett förorenande färgämne. Vid upphettning för- 

kolas pulvret. Det innehöll icke qväfve. För analys torkades 

saltet vid 100°. 

0,3058 gr. gaf 0,5672 gr. CO, och 0,080 gr. H,O. 

0,4466 gr. gaf 0,1134 gr. AgCl. 

0,3670 gr. gaf 0,0966 gr. AsCl. 

0,2571 gr. gaf 0,2454 gr. BaSO,. 

0,3394 gr. gaf 0,0551 gr. K,SO,. 

I procent. Funnet. Beräknadt. 

© 50,59 51,02 

H 2,91 2,56 

Cl 6,28 6,51 7,53 

Ss 13,12 13,60 

K 7,28 8,29 

(0) 19,82 17,00 

100,00 100,00 

Öfvers. af K. Vet-Akad. Förh. Årg. 43. N:o 10. 2 
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Ofverensstämmelsen mellan de funna och beräknade värdena 

är visserligen ej särdeles tillfredsställande, men å andra sidan 

kunde den analyserade substansen ej anses fullt ren och någon 

annan sannolik formel torde icke kunna uppställas. 

8-Klornaftalinsulfonsyra af p-nitronaftalinsulfonsyra '). 

Cl 

ER 
IR 

Den af mig förut beskrifna A-nitronaftalinsulfonsyran ?) 

reducerades med järnvitriol och amoniak till «@-amidosulfonsyra, 

som kokades med kopparklorur, saltsyra och kaliumnitrit enligt 

SANDMEYERS metod. Efter afsvalning afsatte sig större delen 

af klorsulfonsyrans kaliumsalt i form af ett gult, kristalliniskt 

pulver. En mindre mängd kunde erhållas genom afdunstning af 

den med kaliumkarbonat öfvermättade moderluten. Kaliumsaltet 

omkristalliserades och sönderdelades med fosforpentaklorid. Den 

sa erhållna klorsulfonsyrekloriden renades genom upprepade 

kristalliseringar ur eter, hvari den är tämligen svårlöslig. Genom 

kloridens upphettning till 130°—150° med vatten i slutna rör 

samt afdunstning erhölls den fria syran i form af en honings- 

tjock, kristallinisk massa. Vid frivillig afdunstning af syrans 

lösning erhöllos en gång färglösa, rombiska tafvelformiga kristaller. 

Salter af p-klornaftalinsulfonsyra. 

Kaliumsaltet, CoHgClSO,K, bildar kristallfjäll, som äro 

tämligen lättlösliga i kokande vatten. 

0,3028 gr. mellan papper prässadt salt gaf 0,0945 gr. K,SO,- 

I procent. Funnet. Beräknadt. 

K 13,99 13,91. 

1) Vid undersökningen af denna syra har jag varit biträdd af stud. K. A. 

RINGHOLM. 

2) Öfvers. af K. Vet. Akad. Förh. 1876 N:o 7 sid. 47. 
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Silfversaltet, C,,H,CISO,Ag, bildar färglösa, mycket tunna 

taflor och fjäll, som äro tämligen lättlösliga i kokande vatten. 

0,3216 gr. mellan papper prässadt salt gaf 0,1298 gr. AsCl. 

I procent. Funnet. Beräkuadt. 

Ag 30,38 30,85 

Bariumsaltet, (C,,H,CISO,),Ba + H,O, erhölls af kloriden 

och bariumhydrat. Det bildar svarlösliga kristaller. 

0,2196 gr. mellan papper prässadt salt förlorade 0,0065 gr. 

vid upphettning till 180° och gaf 0,0800 gr. BaSo,. 

I procent. Funnet. Beräknadt. 

Ba 21,41 21,46 

H,O 2,96 2,82. 

Etyleter af ß-klornaftalinsulfonsyra. 

CHsC150,C,H,. 

Etyletern framstäldes genom inverkan af jodetyl pa silfver- 

saltet och kristalliserar ur alkohol i tafvelformiga kristaller med 

smtp. 111°. Föreningen är lättlöslig i het alkohol och svar- 

löslig i kall. I kloroform är den lättlöslig och kristalliserar 

derur i väl utbildade kristaller. 

0,2221 gr. gaf vid förbränning 0,4362 gr. CO,. 

0,1570 gr. gaf 0,0820 gr. AsCl. 

I procent. Funnet. Beräknadt. 

C 593,56 53,25 

Cl 12,92 13,09. 

P-klornaftalinsulfonsyrans klorid. 

C,H,C150,01. 

Kloriden, som är lättlöslig i benzol, isättika och kloroform, 

löses tämligen svårt i kall eter och i gasolja. Den bildar små 

olittrande fjäll, och kunde trots flere försök icke erhållas i mät- 

bara kristaller. Spt. 114°—115°. 

Analys: 

0,2959 gr. gaf 0,4977 gr. CO, och 0,0697 gr. H,O. 
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0,2857 gr. gaf 0,3095 gr. AgCl. 

0,3032 gr. gaf 0,2825 gr. BaSO,. 

I procent. Funnet. Beräknadt, 

C 45,87 46,01 

H 2,61 2,30 

Cl 26,80 27,15 

S 12,8 1 12,27 

(0) 11,91 12,27 

100,00 100,00 

ß-Klornaftalinsulfonsyrans amid. 

C .H,C1S0,NH,, 

Genom upphettning af kloriden med en blandning af alkohol 

och amoniak erhålles amiden i mikroskopiska kristaller med 

smtp. 216° 

| 0,3054 gr. gaf 15,4 k.-c. qväfgas mätt öfver kalilut vid 

13°,s och under bar.-tr. 768 mm. 

0,2940 gr. gaf 0,5409 gr. CO, och 0,1033 gr. H,O. 

I procent. Funnet. Beräknadt. 

C 50,17 49,69 

H 3,91 3,31 

N 6,08 5,80. 

a-Klornaftalın af P-klornaftalinsulfonsyran. 

En liten qvantitet af den fria syran upphettades i ett 

platinaskepp, som var inskjutet i ett glasrör, genom hvilket 

leddes öfverupphettad vattenånga. Genom angornas afkylning 

erhölls vatten blandadt med oljedroppar, som icke stelnade. 

Denna produkt renades genom destillation med vattenanga, da 

tunga, färglösa, af klornaftalin luktande droppar erhöllos. De 

stelnade icke ens efter en längre tids förlopp. 

0,2130 gr. glödgades med kalk och gaf 0,1890 gr. AgCl. 

I procent. Funnet. Beräknadt C,,H,C1. 

Cl 21,95 21,80. 
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Häraf framgår saledes, att den vid inverkan af het vatten- 

ånga på klorsulfonsyran erhållna produkten var a-klornaftalin 

och att kloratomen i p-klornaftalinsulfonsyran befinner sig i 

o-ställning. Då syran deriverar fran nitronaftalinsulfonsyra, 

erhållen genom nitrering af naftalin-£-sulfonsyra, måste radikalen 

SO,H befinna sig i p-ställning. 

Den nitrosulfonsyra, från hvilken denna syra deriverar, ger 

med PCI, den vid 48” smältande diklornaftalinen, hvilken vid 

oxidation ger monoklorftalsyra !), hvaraf synes, att de bägge 

kloratomerna, och följaktligen, om ingen omkastning egt rum 

under PCl;-reaktionen, nitro- och sulfongrupperna i nitrosulfon- 

syran äro heteronukleala. För £-klornaftalinsulfonsyrans kon- 

stitution återstår således valet mellan följande tvänne formler: 

Cl | 

Asa NOM EN Sr 
och | | 

we NA 
Cl 

I betraktande af n-diklornaftalinens låga smältpunkt, 48°, 

synes den förra formeln sannolikast. Följaktligen är den vid 

48° smältande diklornaftalinen sannolikt också ett a, =, derivat. 

a, — a, Klornaftalinsulfonsyra, framstäld af naftionsyra. 

Cl 

en 

nn, 
SO,H 

Sa väl af mina egna?) som af O9. Wırrs?) undersökningar 

framgar, att naftionsyran är «@, — «a, amidonaftalinsulfonsyra, 

och man borde derför genom diazoföreningens behandling med 

klorväte erhålla motsvarande « — «, klorsulfonsyra, hvilken 

1) Öfvers. af K. Vet. Ak. förh. 1878 Bd. 5 p. 3. 
2) Ofvers. af K. Vet. Akad. Förh. 1876 n:o 7 p. 39. 
3) Berichte d. D. Chem. Ges. XIX 1886 p. 1719. 
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ater borde vara identisk med den af ARNELL genom inverkan 

af svafvelsyra pa @-monoklornaftalin erhållna. Denna syra gaf 

nämligen genom PC], reaktionen &, — «, diklornaftalin. Hufvud- 

sakligen för att pröfva PC], reaktionens tillförlitlighet fram- 

stälde jag derför af naftionsyra följande derivat af a, — &, klor- 

naftalinsulfonsyran. 

Den fria syran kristalliserade, alldeles som ARNELLS syra, 

ı silfverglänsande blad. 

Kloriden, C,,H,C1S0,Cl, erhölls i mangytiga kristaller, 

nagot rödfärgade af ett förorenande färgämne. 

Analys: 

0,2285 gr. gaf 0,2083 gr. BaSO,. 

0,2634 gr. gaf 0,2934 gr. AsCl. 

I procent. Funnet. Beräknadt. 

S 12,53 12,27 

Cl 27,55 As 

Kloriden smälte liksom kloriden af ARNELLS syra vid 95°. 

Etyletern, som erhölls af jodetyl och silfversalt af syran, 

bildade stora färglösa kristaller med smtp. 104°, alldeles som 

ARNELL uppgifver. 

Amiden, som erhölls af kloriden och spritblandad amoniak, 

kristalliserade i tunna, silfverglänsande fjäll med smtp. 187°. 

ARNELL uppgifver icke amidens smältpunkt, hvarför jag fram- 

stälde amiden af ett prof af kloriden, som blifvit beredt af 

ARNELL och förvarades i härvarande preparatsamling. Det be- 

fans nu att den ARNELL’ska syrans amid också hade smält- 

punkten 187”. 

En fullständig identitet finnes således mellan de af naftion- 

syra och af a-monoklornaftalin framstälda klorsulfonsyrorna. 

Slutligen får jag härmed lemna en öfversigt af de hittills kända 

monoklornaftalinsulfonsyrorna och smältpunkterna på deras derivat. 

Smtp 

Bonds ana: Ft 95° 

dy, — 4, Syrans ör gu ATA DIE PER STEN 104° 

Bde ed, el 187° 
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Smtp 

Klone seen. 95° 

Ch = 20 SVENNIS veryleten na 46° 

ban SE SS NAS HET ALE 226° 

Klonidaar a mu! 114°,5 

ol dEyranzinetyletenergeit a ALS 

fm neu lei: > 216° 

Bi Ba (ö Syrans kKloride 2... 129” 

(för = Ba) Syrans Ones 109°. 

Herr H. BÄCKSTRÖM har pa Stockholms Högskolas mine- 

ralogiska institut benäget undersökt kristallformen pa flere ofvan 

beskrifna föreningar och derom lemnat följande preliminära med- 

delande. Utförligare uppgifter komma längre fram att af honom 

publiceras. 

cı = a, Klornaftalinsulfonsyreklorid. 

Tärningliknande asymmetriska kristaller. 

Hufvudvinklar a :b = 84° 3 

Ub SI ls 

bie = MD | 

På ytan a utträder en optisk axel strax utanför synfältet, 

på ytan c träder den andra optiska axeln ut nästan vinkelrätt. 

Utsläckningen på a går i det närmaste parallel med kanten mot c. 

oe, = a, Klornaftalinsulfonsyreetyleter. 

Monosymmetriska efter ortoaxeln utdragna kristaller, stun- 

dom tjockt tafvelformiga genom förherrskande af basis. 

Uppträdande former äro: oP(001); "Pa (100); "P(110) 

100 : 001 = 68° 58!) 

1005 110 = ST 27° 

110: 110 = 65” 6' 

Häraf beräknas axelförhållandet: 

230380 = lB738B0v3 11:2: 196 08 

1) Alla uppgifter på kristallvinklar äro supplementvinklar. 
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Optiska axlarne ligga i symmetriplanet; på oP utträder en 

axel och på &P» en bisektris, begge, så vidt man kan se, 

vinkelrätt. 

oe, — a, Klornaftalinsulfonsyreklorid. 

De undersökta kristallerna voro framställda pa två olika 

sätt, men visade dock samma typ: ganska ytrika och väl ut- 

bildade asymmetriska taflor, mera sällan få kristallerna en 

kortprismatisk habitus genom att äfven en bredvidliggande yta 

tillväxer i relativ storlek. Tafvelytan är oftast en romb med 

afskurna spetsiga hörn, icke sällan går afskärningen af hörnet 

så långt in mot kristallens midt, att tafvelytan får en triangulär 

eller sexsidig form. ; 

Tafvelytans spetsiga rombvinkel på c:a 51° delas af en 

utsläckningsriktning, som tillika är tracen af optiska axlarnes 

plan, i två delar på cirka 14° och 37°. 

oa, — a Klornaftalinsulfonsyreetyleter. 

Kristalliserar ur svalnande alkohol i väl utbildade, mono- 

symmetriska, efter ortoaxeln langt utdragna, tafvelformiga kri- 

staller. Ur kloroform eller benzol erhållna kristaller äro endast 

undantagsvis mätbara. 

Uppträdande ytor äro: «Po (100); oP(001); — Px (101); 

»P(110); &P2(120); Po (011). 

100 : 001 = 80° 59 

: 101 = 44° 304,’ 

:110=52° 41" 

20 20938 

001 : 011 =48? 1!Y/7 

110: 110 = 74" 38 

120 : 120 = 41" 44' 

011: 011 =83” 57 
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Axelförhallande: 

CER SKE 173080: ER OT RER 9 80.2594 

Optiska axlarna ligga i symmetriplanet; på tafvelytan 

oP» ses en bisektris utträda 1 det närmaste vinkelrätt. Ut- 

släckningen går här parallelt med kanterna. 

oe, =p, Klornaftalinsulfonsyreetyleter. 

Krystallsystem: monosymmetriskt. Uppträdande former äro: 

oP(001); "Po (010); P(110). 

010: 110 = 66° 44° 

110 : 110 = 46° 32° 

001 : 110 = 87” 1". 

Häraf beräknas 

& 3050 = 0 1t308,727 102 22795180, 497. 

Kristallerna äro utdragna efter klinoaxeln och bilda dels 

ofta ganska langa prismor med nästan kvadratisk genomskärning, 

dels tjocka taflor genom förherrskande af klinopinakoiden. 

Optiska axlarna ligga i symmetriplanet, pa basis utträder 

en axel utanför synfältet i den trubbiga A-vinkeln. Utsläcknings- 

vinkeln pa (010) mot vertikalaxeln är 21° och belägen i den 

spetsiga ß-vinkeln. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1886. N:o 10. 

Stockholm. 

Meddelanden från Upsala kemiska Laboratorium. 

122. Om en förening mellan formamid och kinaldin. 

ATP. 1 CLEVE. 

[Meddeladt den 3 December 1886-] 

Om kinaldin blandas med formamid, stelnar blandningen 

nästan ögonblickligen till en kristallinisk massa. Denna löstes 

i litet alkohol, hvarefter lösningen lemnades till frivillig afdunst- 

ning. Efter några dagars förlopp erhöllos små färglösa, platta 

nålar, som prässades mellan papper. Föreningen smältes på ett 

urglas och analyserades, sedan den vid afsvalning stelnat till 

'en hvit, kristallinisk massa. 

a. 0,2934 gr. gaf vid förbränning med blykromat och 

kopparoxid 0,7578 gr. CO, och 0,1726 gr. H,O. 

b. 0,2sıo gr. gaf 34 kub.-c. qväfgas, mätt vid 13° t. och 

775 mm. bar.-tr. öfver 50 procentig kalilut. 

I procent. Funnet. Beräknadt C,H,CH,NCHONH,. 

C 70,44 132 70,21 

H 0,54 12 6,38 

N 14,77 28 14,39 

0» 8,25 16 8,52 

100,00 188 100,00 

Om man öfvergjuter föreningen med vatten, smälter den 

till en olja, som tyckes vara kinaldin. I alkohol, eter och kloro- 

form löses den lätt och kristalliserar vid lösningarnes afdunstning. 

‚Upphettas substansen, smälter den vid 76° och förflyktigas 
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kamferartadt. Upphettar man den i ett sublimationskärl, af- 

sätta sig små oljedroppar, som snart bilda isblommelika kri- 

stallisationer. 

Vill man ej anse föreningen för »molekylär», kunde man 

sasom sannolikt antaga att dess formel är 

IN Ya Å 

N 

nagot som emellertid fordrar utförligare undersökningar. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1886 N:o 10. 
Stockholm. 

Bidrag till theorien för vägrörelsen 1 ett gasartadt 

medium. 

Af A. V. BÄCKLUND 

(Forts. från Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1886, N:o 4.) 

[Meddeladt den 8 December 1886 genom D. G. LINDHAGEN] 

Här skall företrädesvis redogöras för huru kropparne S,, Sa 

kunna komma att tillfölje ar yttre impulser så ändra sina vo- 

lumer som i n:o 15 antogs vara händelsen. 

22. Om endast en sferisk, punktformig kropp S, finnes i 

det gasartade mediet och 7 är dettas kinetiska, P dess po- 

tentiella energi, p dess tryck samt dn ett element af perpendikeln 

mot ytelementet ds af S,:s gränsyta, denna perpendikel räknad 

från kroppen utat, sa måste 

SR I ale dn 

(2) SE a SR Par ds 

5 

och 

t 

7 dn 
(b) A(T+P) = | pa 

NS 

Nu sluta vi af formeln: 

f|forvacia - = Ja 

op a Op dw . dp 2
 

Be 
p SE 

Il I de I dy Oy "Je 
dz dedyı 
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hvarest w skall betyda det yttre mediets hastighetsfunktion, att, 

eftersom 

Ben. cd © du Ip dv Op dw 

A son are O7 oo N 

[2, v, w betyda hastighetskomponenterna för partikeln (x, y, 2) 

och o = oy (l+0)], sa måste 

dö. dn, dT 
[| [pörarayaz = bi ds + Er 

sq 

och häraf följer vidare genom jemförelse med (a), att 

(€) . = || {rXfazinee. 

Göra vi nu samma antaganden som förut i n:o 9, att vid 

tidpunkten 0 kroppen S,:s volumhastighet ändrats från 0 till 

— 4srm, och vid tiden € från detta senare värde till — 4rm',, 

så må vi till en början erinra oss, att af dessa ändringar af 

volumhastigheten uppkommit inom det yttre mediet två sferiska 

vagor 2, 2°. Vid en tidpunkt t efter t' blifva vågornas radier 

lika med at, a (t — t') resp. Vi förutsätta, att vid tiden 0 ingen 

rörelse har förefunnits. Då blir, med bibehållande af betecknin- 

garna 1 n:o 9, vid tiden t hastighetsfunktionen w lika med 

n ' 

De SDED 
Ja 

Emedan det yttre mediets kinetiska energi, T, är 

2 dy Owl” ler oe fän 
erhålles genom Ba. integration 

ne [&[ere) + Let 
I [ei an dö = [Ja le eo "a dy | 

ei: kd (er) dadydz , 
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och, alldenstund 

“| | på Non 
dx en) dy NS Oy ee 

följer häraf 

re era free. 

S 1 

Vidare, man har vid tiden £: 

4 [eu a 20 
7 
1 

Sı 

om r, är S,:s radie vid denna tid, — och 

RZ Vi 2 dxdydz = = vu [wre + 2 | Vag ae: 

Or 
2 -. 

D| — 

Vi veta af n:o 5, att 

D(r -— at) 
n Vv = 

och af n:o 7, att 

do Dr — at), 

ot 7 

deraf följer, att 

| w rdr = foo dr 

O O 

och således, emedan vid A:s gränser ®’(r — at) försvinner: 

je yr dr = - || D'(r — at) dr = ons N 

2 (2 2 

På samma vis se vi, att 

| ärende = ons 

Or 102 
-. 
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och vi fa således för tiden t efter t: 

2 
DE 2 2 

T = 27000. + 27r0,a? | 0?r?dr + 2rroya” o?r?dr . 
1 

2 10 

De två sista termerna äro oberoende aft, emedan för hvarje 

våg Q, 0’ så blir fallet med or såväl som med vågens bredd. 

Alltså, tillskottet i lefvande kraft under ett tidsförlopp efter t 

blir helt enkelt 

2 2 £TTOGMA Fa . 

1 

Men med samma qvantitet ökas under samma tidsförlopp 

det yttre mediets hela energi. Ty detta energitillskott är enligt 

(b) lika med 

dn 
Nora 9 

och under hela tidsförloppet i fråga har man för S,:s yta: 

1 mi 
p=—-0, 1; 

ji DORA 2 

vidare: 

dn „dr 
—ds = r? do, | dw = 4; 
dt dt 

alltsa 

dn 2 9 | dr 2 )1 
I = — 270m, | 5 = 270m, fö 

hvarigenom det gjorda påståendet bekräftas. 

Häraf sluta vi vidare, att specielt tillskottet under samma 

tid till det yttre mediets potentiella energi blir noll, således att P 

är fter tiden t konstant. Värdet för P vid tiden t framgår af 

formeln (c). Eftersom 

a NN op Y 
Di FORS cr SE NEN | (% | Elan le 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1886. N:o 10. 331 

far man af (ce): 

CHE ERS do ins de 
Sö I 07; odadyde = & foam : x 

Man har dm oberoende af t. Alltså slutligen, enär för = 0 

man har > — 0: 

P= 2770,02 fe o?r?dr + 270,0” il ordr. — 
2 0 

För det yttre mediets totala energi vid tiden 2 gäller da detta 

uttryck: 

FPS Io, + Aarau [Gar + Araya [or ; 
7, 

eller (efter n:o 11): 

23. Vi antaga S, sferisk, tillsvidare med ändlig radie och 

ändlig täthet, elastisk och utsatt en gång, en mycket kort tid, 

för ett jemt fördeladt tryck. Deraf har S, erhållit en positiv 

energi. Är trycket frambragt af ensamt det yttre mediet, så 

måste dettas energi ha minskats lika mycket. Då göra vi till 

en början följande antagande om det yttre mediet. Vågor gå 

fram derinom. De komma från ©. Med dem följer rörelse, så 

att en gaspartikel, partikel af mediet, är i hvila tills den öfver- 

fares af en våg. Antag, att det finnes blott en våg från © och 

att den är koncentrisk med S,. Skulle rörelse finnas endast 

inom vågen, så att en gaspartikel endast så länge har rörelse 

som den öfverfares af vågen, så kan denna icke vara förtätad 

öfverallt eller förtunnad öfverallt. Ty hade dess förtätning 

samma tecken öfverallt, så skulle för det första, såsom alltid, 

1) Vid beräkningen i n:o 19 af frav. togs ej hänsyn till vågbildningen kring 

S,; — något som för det efterföljande resonnementet var obehöfligt. Krop- 

parne S,, S, antogos i n:o 19 af annan natur än hvad här nedan skall antagas. 

Öfversigt af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 43. N:o I0. 3 
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när fortplantningshastigheten a är konstant, hastighetsfunktionen 

vara af formen: 

D(r + at) 
RE Se Vd Tr 

(r radius vector från S,:s centrum) 

men för det andra skulle nu &' (r + at) öfverallt ha samma 

tecken och följaktligen värdena på ® för vågens gränsytor vara 

olika hvarandra, således icke noll för båda ytorna och hastig- 

hetsfunktionen således ej heller noll öfverallt utanför vågen. 

Behandla vi då särskildt det fall, att från oo kommit en för- 

tunnad våg med öfverallt samma, negativa, tecken för förtät- 

ningen. Vågen skall vid tiden £ vara begränsad af två oänd- 

ligt nära hvarandra liggande med S, koncentriska sferer, som vi 

kalla för Q,, &%. 2, skall vara den största, A, dess radie, 

R, radien för Q,. Partiklarne vid 2, skola icke ha någon 

rörelse, de vid 2, en hastighet, för dem alla lika stor. ® är 

då noll för 2, och positivt lika med u, för 2&,. Emedan vid 

tiden £ förtätning skall finnas endast mellan 2, och Q,, så 

måste D'(r + at) vara noll för alla andra ställen i det yttre 

mediet, och således ® vara noll öfverallt mellan 2, och S, samt 

konstant = u, öfverallt mellan £2, och ©. Inom det sistnämda 

gebitet fins följaktligen en transversel rörelse med 

Mi 
a 

till hastighetsfunktion. Häraf sluta vi, sasom i föregående n:o, 

att hela det yttre mediets energi är vid tiden t: 

RA 
4rroya? | o?r?dr , 

Rz 

särskildt vägens energi lika med 

Rı 2 

u 
årg? fotar = Ms 

R, 

Rz 

Den sista termen är dock försvinnande liten i förhållande till 

den första. 
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Vågen fortplantar sig till S, med hastigheten a. Hade S, 

varit fast, så skulle det yttre mediets energi bevaras, vågen re- 

flekteras, — med omkastning af riktningen för partiklarnes ha- 

stighet, på det hastigheten vid S, skall förbli noll och af samma 

skäl skall efter reflexionen den transversella rörelsen omkastas. 

Det yttre mediets hastighetsfunktion efter reflexionen blir då 

P(r — at) 
m 

F—0 för den reflekterade vagens inre yta och för rummet 

deremellan och S,, åter PF = — u, för rummet mellan den yttre 

ytan och ©. Den reflekterade vagens förtätning far samma 

tecken som den ursprungliga vagens hade, såsom klart är af eqv. 

(4) å sid. 10 n:o 4, då nu P(r — at) får motsatt tecken mot 

D'(r + at). 

För det fall, att gasen, i stället för att sträcka sig oändligt 

långt bort, är begränsad af en med S, koncentrisk sfer, finna 

vi, att, om en förtunnad våg skall odelad passera fram och till- 

baka genom gasen, så maste dennas yttre gränsyta bringas att 

sammandraga sig uniformt, medan den förtunnade vågen närmar 

sig Sj , och att sedan utvidga sig lika hastigt, medan vågen af- 

lägsnar sig från S,. Emedan gasens energi dervid förändras, 

— ehuru förändringen under den reflekterade vågens passage blir 

till beloppet lika, till tecknet motsatt förändringen under passagen 

af den direkta vågen, — förändras nämligen med en qvantitet 

o/1 
— 20007 ? 

hvarest R är den större gränssferens radie, så blir en dylik våg- 

rörelse omöjlig utan en fortvarande yttre kraft af viss beskaf- 

fenhet. 

Vi förutsätta i det följande, när vi tala om en ensam för- 

tunnad våg, att den uppkommit genom delning af en våg, sam- 

mansatt af en förtätad och en förtunnad del. 

24. S, förutsattes då fast, men, såsom nämdes i början 

af föregående nummer, vi vilja i sjelfva verket anse S, elastisk. 
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För enkelhetens skull föreställa vi oss S, som en gas. Är S, 

homogen och o’ dess täthet och a’ fortplantningshastigheten der- 

inom för ljudet och sätta vi 

al, 

k' finit, och för det yttre mediet 

ova? = k, 

k finit eller infinitesimalt, så få vi verkan på S, af en dermed 

koncentrisk förtunnad våg af det nyssnämda slaget att blifva af 

följande beskaffenhet. När vågen kommer till S,:s yta, för- 

ändras den, i det den delvis absorberas af S, , delvis reflekteras 

derifrån, hela tiden verkande på S, såsom ett jemt fördeladt 

tryck. Medan den är vid ytan, astadkommer den en utvidgning 

af denna, till dess den derinvid bildade förtunningen inom S, 

blifvit så stor, att trycket derifrån motväger trycket utifrån. 

Om, när så inträffar, o är den yttre, direkta, vägens förtunning 

invid S,:s yta, &' förtunningen af den reflekterade vågen och o, 

förtunningen af den nämda invid Sj:s yta inom S, bildade va- 

gen, så skall 

(a) ko, = (OK 00: 

Enligt föreg. n:o blir energien för den till S, utifrån (från 

©) komna vågen, om dess bredd är b, lika med 4zkrio?b. 

Egentligen betecknar 0? ett medelvärde för qvadarten pa för- 

tätningen inom vägens olika delar. Med r, förstås radien till 

S,:s yta. Energien för den reflekterade vågen blir 4zrkrio”b. 

Alltså energien, som absorberats af S,, d. ä. energien af den 

nämda inom S, vid dess yta bildade vågen = 4rrkr' (0? — 0'2)b. 

Sätta vi 

o'= + o(l — 60), 0 <11!) 

sa få vi följaktligen energien i fråga lika med 4zckri0o?0(2—0)b. 

A andra sidan, om b' är bredden af den beträffande vågen inom 

') Antagandet d > 1 skulle endast medföra en teckenvexling för högra mem- 
brum af eqvationen för &'. 
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S,, sa blir dess energi, d. v. s. sist omnämda energi, lika med 

4rck'ri 0: d’ eller enligt (a) Aa 71 (0 + 0')2b’, alltså antingen 

47 = mei 0°(2 — Ö)?b' eller 4a Roh. Nu är 

Db a 

Di ar 

saledes skall d blifva antingen 

2ka' 2 SE Usa EA 
k'a + ka a'o + ao 

eller 

2k'a N 2a RER 
— 2 dl { 
k'a + ka! ag’ + ag, 

Nu är ao, infinitesimalt i förhållande till a'o', således är 

det senare värdet för d större än 1; men d får ej vara större 

än 1, alltså återstår för d blott det först skrifna värdet såsom 

möjligt, d. v. s. 

00 

och följaktligen 

(b) eo = o(1 — 2.80 

Energien för den genom absorption uppkomna vågen inom 

S, blir 

4zckri o20(2 — d)b = Arckr? 02b . 4259 ei approx.; 

UN 

följaktligen, blott en fr :te del af den ursprungliga, den yttre 
Tau 

so 

vagens energi har absorberats af S, , resten har reflekterats, och 

med bibehällande af tecknet för förtätningen. Samma tecken 

för förtätningen far ock den (genom absorption) uppkomna vågen 
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inom S,. Tiden, hvarunder denna våg, såväl som den reflek- 

terade, bildats, är 

Antag nu, att inifrån S, kommit till dess yta en förtunnad 

våg. Denna utgar delvis i den yttre gasen, det omgifvande me- 

diet, och reflekteras delvis tillbaka in i S, , men med ändring 

af tecknet för förtätningen. Ty, om o, är vagens förtätning, 

när den ankommer till S,:s yta,-o,' förtätningen af den reflek- 

terade vågen, när den lemnar ytan, så se vi, i det vi resonnera 

på samma sätt som nyss, att - 

OS RA RI 

vidare, att energien, som afgifves åt den yttre gasen, är å ena 

sidan lika med Ark 01 &8(2 — e)b' och å andra sidan, eftersom 

den skall bli energi för en vag inom nämda yttre gas, med en 

ee kr B = „Q@ förtätning = FÖL NETA 8 och med en bredd = b a’ 

att samma energi skall vara lika med 

Alltså & approx. lika med 2 [Hade vi skrifvit o, =0o,(l—e), 

så skulle vi fått & tillnärmelsevis = 2, således dock o,’ af mot- 

satt tecken mot o, och vi hade kommit tillbaka till det förra 

fallet.] Alltså, vid reflexionen från ytan ändrar vågen inom S, 
Fl? 

RE N a 
tecknet för förtätningen och afgifver vid samma tillfälle en 1: :te 

0 

del af sin energi till det yttre mediet. Deri bildas då en våg, 

hvars förtätning, när vågen befinner sig vid $,:s yta, blir lika 
' 

a 
med 2—0,. 

a 

25. Antag, att den sist betraktade vågen inom Sj, när 

den kommer till ytan, mötes af en ny våg från © med sy till 

förtätning. Samtidigt dermed att af vågen inifrån S, skulle ge- 
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nom reflexion bli en förtätad väg, som sedermera ginge inät, 

skulle genom absorption af den nya yttre vågen uppstå en annan 

våg inom S, , som likaledes skulle gå inät. Denna senare sam- 

mansätter sig med den förra. Lat s', beteckna förtätningen för 

den våg i den yttre gasen, som uppkommit genom absorption af 

vågen inom S, och genom reflexionen från S,:s yta af den nya 

yttre vågen från co, den med förtätningen s,; o, skall; som 

förut, vara förtätningen vid S,:s yta för vågen inifrån S, och 

o', förtätningen för den genom reflexion häraf och genom absorp- 

tion af den yttre vågen uppständna nya inom S, 

VI satta Om — moy sa fa vi 

(a) k(so + 80) = ko, + o,)=koll + m). 

S, skall ha lidit en förlust i energi lika med 

4zck' : m?)r, b’ 

och samtidigt den yttre gasen ha vunnit en energi lika med 

Arck(s? — s Jb b= EV Se 5.) 2; en 

och dessa energiändringar skola vara numeriskt lika; alltsa 

r DJ a 12 kol — m) = kI (8) — 
D 

Af (a) följer, när en faktor 1 + m försummas (m kan ej 

vara = — 1, ty da skulle ingen absorption af vågorna ega rum): 

(b) at (1 — mö, - 

Häraf genom subtraktion från (a): 

2 — a + m) a — Die $ 

a 

Skrifi s, = 2n 6, ‚ sa blir An = = (dl + m) — © A-m) och 

följaktligen 

(c) ME Te + 2) ae 
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Om s, = 6, i hvilket fall man far n — TEEN ty ko, = 2ko 
4 ao, 

enligt föreg. n:o eqv. (a), sa af (ec): 

följaktligen: 

alltså vagrörelsen inom S, har blifvit i det närmaste upphäfd, har 

öfvergatt till det yttre mediet. 

Om ,=—6, sa blir a och m 2 2): 
4 ao, ao 

1 detta fall således: 

; : a ; | a 
Oi e od? = el a sl ie 62) > 

vagrörelsen inom S, följaktligen förstärkt. 

Slutligen, S, och gasen behålla hvardera sin energi oför- 

an dfad Om stan—— SN a phvilke tt talks sn ol, 00 — To: 

Äfven här ha vi utbyte mellan vågorna i de båda media, S, och 

den yttre gasen. 

26. Härefter låta vi S, utgöras af tre olika delar: 1:0 ett 

sferiskt lager med obetydlig bredd b' men ändlig täthet o', 2:0 

en fast sferisk partikel med mindre radie än lagrets inre yta 

och med det för lagrets gränsytor gemensamma centrum till eget 

centrum, samt 3:0 en gas, fyllande rummet mellan lagret och 

centerpartikeln. Den gasens täthet kalla vi för o” och antaga 

go’ vara litet af samma ordning som o,. Ljudets fortplantnings- 

hastighet derinom kalla vi för a”. Med r, förstå vi det gas- 

lagrets (3:0) bredd. Förhållandet mellan r, och centerpartikelns 

radie antages ändligt. Slutligen, 7, är (oändligt) litet af samma 

ordning som o,», b' litet af samma ordning som 0, och 

9 a'’20" == a’?0' = a?o, = nagot finit. 
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Genom en med $, koncentrisk förtunnad våg, som kommit 

från © och hvars bredd är af samma ordning som ab’, d. ä. som 

0,V@,; frambringas inom denna kropps sferiska ytlager en för- 

tunning, som pa grund af b':s litenhet redan efter en tid prop. 

bag ; 2 Mas 
mot an ed: a. mot © , till allra största delen gatt delvis till 

a’ a00 a 

det yttre mediet som förtätning, delvis till S,:s inre gas som 

förtunning (n:o 24). På grund häraf kommer denna sista att 

E 0 e : 
under en tid proportionel mot = utvidga sig och dermed utvidgas 

ock S;:s hela volum. Ytlagret sjelft är under tiden stadt i 

hastigt växlande och hastigt aftagande förtunningar och förtät- 

ningar. Efteråt, vid slutet af det nämda tidsförloppet, antaget 
4 

1 = eller > 2— , meddelar sig vagrörelsen inom gasen (3:0) till- 
a å 

baka till ytlagret (1:0), försättande detta i förtunningar och för- 

tätningar, de förra gående utåt, de senare inåt. På grund af 

de senares absorption af gasen (3:0) minskas ytterligare dennas 

förtunning. På grund af de förras absorption af det yttre me- 
få ' 

5 3 ; : eo R 
diet aftager S,:s energi. Efter en tid prop. mot FF „da 

mot Yeo har en ändlig del af vagrörelsen inom S, gått förlorad. 
a 

Det fordras da en ny våg utifran för att S, skall upprepa sin 

förra volumrörelse. 

Hade den ursprungliga vågen varit förtätad i st. f. för- 

tunnad, så skulle S, i stället erhållit en hastig sammandragning 

med efterföljande oändligt långsammare atergång till det ur- 

sprungliga volumbeloppet. 

27. Om den våg, som utifrån träffat S,:s ytlager, ej varit 

koncentrisk med S,, utan på annat sätt beskaffad, t. ex. varit 

en plan våg, så skulle vi erhållit jemte den nyss nämda volum- 

ändringen af S, en lägeförändring af samma kropp, en rörelse 

för dess tyngdpunkt. 
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28. 2, skall beteckna en gasartad kropp med ändlig ut- 

sträckning at alla håll, sammansatt af flera delar, nämligen: 

1:o ett lager af upptill hvarandra liggande partiklar, konstitue- 

rade såsom S, i n:o 26, partiklarne dock ej fullkomligt sferiska, 

ty två närliggande partiklar skola ha ett helt stycke (kontaks-) 

yta gemensamt; 2:0 en gas med en täthet prop. mot 0, ; 3:0 

häri utspridda en oändlighet sferiska partiklar sådana som $,. 

Pa något ett vis må en förtunnad våg med en bredd prop. 

"o,Vo, ha uppkommit inom %,:s gas (2:0). Allteftersom den 

träffar en af de inre punkterna S, , kommer en (oändligt liten) 

del af densamma att delvis reflekteras och att delvis absorberas. 

Dock är det absorberade ojemförligt mindre än det reflekterade, 

nämligen blott en a:te del af det senare (n:o 24). 

Vi vilja föreställa oss, att 3:5 gas (2:0) genomströfvas 

i två motsatta riktningar af två vagsystem, hvartdera utgjordt 

af a förtunnade vågor, sadana som den nyss nämda, som följa 

a 
hvarandra efter tidsförlopp prop. mot — De två vag- 

systemen kunna vara sådana och må här vara sådana, att de ej 

behöfva någon särskild yttre kraft för att samtidigt fortbesta. 

Jfr. n:o 23. — På grund af litenheten af hvad som absorberas 

af partiklarne S, kan denna vågrörelse fortfara en längre tid. 

Åter af det, som partiklarne S, absorbera, följer sådan volum- 

rörelse för dem som beskrefs i n:o 26, så att hvarje partikel får, 

omedelbart efter den passerats af en våg, en hastig utvidgning 

under en tid prop. & och en långsammare volumatergang under 
a 

en tid prop. Ve. Visserligen komma, om alla vågorna äro sins- 
a 

emellan lika, beloppen efterhand af en partikels volumutvidg- 

ningar att växla fram och tillbaka (på grund af interferens mellan 

yttre vågen och den våg, som S,:s ytlager fått från S;:s inre 

gas (n:o 25)), men just derför att dessa belopp än ökas, än 

minskas, kan i så fall volumrörelsen under ett visst ändligt an- 
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tal tidsförlopp prop. mot Ve anses efterat repeterad lika under 
| l 

alltjemt samma antal samma tidsförlopp. — Hvad här är sagdt 

om punkterna S, gäller ock om partiklarne i S,:s ytlager. 

Deras volumändringar äro följaktligen tillnärmelsevis lika med 

dem, som antogos för punkterna S, och S, i n:o 15. De vagor, 

partiklarne 1 X:s ytlager utsända till det yttre mediet, blifva 

saledes tillnärmelsevis af samma beskaffenhet som de vågor, 

hvilka i n:o 19 omtalats utgå från S,. Bredden af hvar och 

en af dessa är prop. mot o,. Vågorna följa hvarandra efter 

tidsföriopp prop. mot Vego. Hvar och en af dem utgöres af en 
a : 

förtätad och en förtunnad del. Produkten af vågbredd och för- 

tätning resp. förtunning är densamma för begge delarne. Af 

enveloppen för sådana från partiklarne i X:s ytlager utga- 

ende vågor bildas vågorna från detta ytlager i dess helhet. Äf- 

ven dessa komma att följa hvarandra efter tidsförlopp prop. mot 

Ye och hvar och en af dem far en bredd prop. mot o,. Första 

vi med & ett medelvärde för vagens förtätning, numeriskt räk- 

nadt, utan afseende på tecknet, samt med o, förtunningen i när- 

heten af X:s ytlager af en af de ofvan antagna vågorna inom 

S Er \ 0, 
A:s gas (2:0), sa blir 0 af samma ordning som — . 

a 

Energien, som X:s ytlager far, när det träffas af en af 
Ar 3 en 1 N. Yen ir ar de (förtunnade) vågorna inom X:s gas (2:0), blir prop. mot 

1 — i: AMS 
IV > d. ä. mot oo Den energien förloras (till ändlig 

del) delvis till den inre gasen (2:0) hos 3, delvis till det 

yttre mediet, när den nästföljande vågen inifran >, träffar 

lagret. Till det yttre mediet skall energien komma genom en af 

de nyssnämda vagorna, som utsändas från %,:s yta. Men 

energien af hvar sådan våg är prop. mot 0?g, , således af samma 
2 
74 

3 > 2 o on ordning som —.o,, d. ä. som 0500 3 sasom det skall vara för att 
a” 
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det må bli en ändlig del af den energi, som 3:s ytlager 

fick fran kroppens inre, som vid det nämda tillfället utgar till 

det yttre mediet. Efter en ändlig tid kommer en ändlig del af 

S,:s energi att vara afgifven till det yttre mediet. 

29. I enlighet med hvad nyss anmärktes, kommer hvar och 

en af de vågor, som utsändas från S,s yta, att besitta en 

förtätad och en förtunnad del med produkten af förtätning och 

bredd lika för båda. När en sådan vag träffar en partikel S,, 

lika konstituerad som S,, kommer den att, emedan dess bredd 

är prop. mot oy, S,:s lagers bredd deremot prop. mot 0, > efter- 

hand uppväcka a stycken vågor inom lagret, som till slut, dock 

efter en tid prop. mot 80 sammansätta sig till en förtätad våg 
a 

med förtätningen af samma ordning som ac, d. ä. som o, och 

en förtunnad våg med en förtunning af likaledes samma ordning. 

Delvis upphäfva dessa vågor hvarandra, innan de hunnit öfvergå 

till S,:s inre gas; dock, de vågor, som de föranleda inom denna, 

sammansätta sig med de derinom förut befintliga och modifiera 

derigenom volumrörelsen hos S,, så att till den volumrörelse, 

som S, eljest skulle ha, nu kommer en volumoscillation med en 

period af samma ordning som 20 , till, hvarvid utvidgning och 
a 

sammandragning försigga lika. 

Låt då X, vara en annan kropp, sammansatt så som 

=, , och låt dess inre gas besitta en vågrörelse af samma slag 

som N;:s eller af motsatt slag. I det senare fallet råka 

S,:s partiklar i hastiga sammandragningar, långsamma ut- 

vidgningar. Vågorna inom X:s gas komma att influeras af 

de nyssnämda från N, utskickade vågorna, sa att, om ock 

först efter en tid prop. mot LIE d. ä. en ändlig tid [när 
a 

NY, är i hvarje riktning af ändlig storlek], de förra på ett 

märkbart vis modifierats af de senare, i det dessa på några 

ställen förstärkt, på andra försvagat de första vågorna. På 

liknande vis afficieras 3, af de vågor, som XX, utskickar. 
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Efterhand kan da, om tyngdpunkterna för partiklarne i ytlagren 

hällas stilla och tidsperioderna för volumändringarna af krop- 

parnes partiklar varit lika för 3, som för 3,, vägrörelsen 

inom dessa kroppar sa ha utjemnats, att under kortare, dock 

ändlig tid, denna rörelse kan anses fortga och repeteras pa 

samma vis. Men, emedan vågornas gång inom kropparne vä- 

sentligen regleras af deras reflexion från de inre partiklarne, så 

måste i så fall dessa ej få ändra sina lägen; derför skola nu de 

krafter, med hvilka en partikel 1 en af kropparnes inre gaser 

påverkas af kropparnes ytlager och af deras öfriga partiklar, 

upphäfva hvarandra. 

Om X, rör sig, men >, hålles stilla, så förändras oupp- 

hörligen tiden mellan anslaget på den ena kroppen af två kon- 

sekutiva vagor från den andra (n:o 20), och ett sådant mera 

permanent rörelsetillständ som det sist anmärkta kan da ej 

heller resultera. 

30. Angående den kraft, hvarmed X:s ytlager verkar 

pa en partikel S i =:s ytlager, är följande att anmärka. 

Partiklarne i ytlagren hafva de förut skildrade volumsväng- 

ningarna (n:o 28), må vara med volumoseillation till. Perioden 

för volumändringen kalla vi för 9. Ett ytelement af >, med 

en bredd och längd prop. mot Vo, innehåller - partiklar. Under 
å 0 ; 

ett tidsintervall < 9 utsända följaktligen ytelementets partiklar 

I: i : 2 ER 
— vagor. Dessas radier växa uniformt. En af vagorna ma vid 
0 

tiden £9 ha hunnit fram till S,. Denna är då i allmänhet den 

enda af de nämda vågorna, som vid tiden 2% går genom S,. 

Antag att vid denna tid S,:s volum är inbegripen i den del af 

volumändringen, som försiggår med den ojemförligt största hastig- 

heten. Den punkt, Se som utskickar vågen genom S, , med- 

delar da S, under tiden från { till 29 + # en rörelse, som till 

riktningen är motsatt den, som meddelas under samma tid samma 

S, af hvarje annan punkt S, i ytelementet, hvilkens våg har vid 

{0 ett afstånd >o, från S,. Beloppet af den af Så meddelade 
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rörelsemängden är gånger den, som af en af de andra S, 
00 

under samma tid, 9, meddelas (se n:o 16) !). Af de a vågorna 
00 

från ytelementets punkter finnas emellertid fel som vid tiden 
Yeo 

0 så på ett afstånd från S, prop. endast mot g,Ve,. Men 

ingen af dem kommer vid sin passage öfver S, att koincidera 

fullständigt med vågen derifrån. Den rörelsemängd, som S, får 

under tiden 9 af en punkt S, med vågkoincidens med S,, blir 

mindre ju ofullständigare denna koincidens är. Alltså, den rö- 

a : : 
relsemängd, som af de öfriga a partiklarne i ytelementet med- 

0 

delas S, under tiden från t9 till 2 + 4, blir ändock, såväl till 

riktning som storlek, öfvervägande den, som under samma tid 

meddelas af de anmärkta ae partiklarne, till hvilka Så hör. 
% 

Den kraft, som ytelementet utöfvar pa S, , far derför samma 

riktning som kraften, som erhälles, när man antager ingen koin- 

cidens ega rum vid S, mellan vägen derifrän och vågor från 

ytelementets partiklar, — men dess storlek blir en annan, näm- 

ligen blott ett bråktal af den på det sist angifna viset erhållna 

kraftens. Bräktalets valör beror af sättet för S,:s, S,:s ha- 

stigare volumändring. När vi anse förloppet härvid lika för alla 

kroppar, få vi talet i fråga att vara detsamma för alla kroppar. 

I fall den hastigare volumändringen, den under tiden & prop. 

.. . o o D .. Oo 0 

mot 8°, försiggår sa att dervid för S, man far m, = m, — 5 - 

. fö S o 0 . es TT o 

a, sin nt, för S, åter m, = m, — a, sin n(t— t,), när ae 

måste för det första 

') T. 0. m. = denna produkt multiplicerad med ett tal > 1. 
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(perioden för volumändringen är då nu skrifven = #), och i 

följe deraf 

© © 

4rro, |mım,dt = 479,0, sin nt sin n(t — t,)dt, 

to to 

när ojemförligt mindre termer försummas. 

Alltså 

C) 

1 I 
tor |mnsdt = | cos nt,(e — ty) + a sin neo | : 

to 

00 Vo Nu sätta vi e=",9=7 och fa da m = — — = — 
a a ea Vo, 

Slutligen angående rörelsemängden, som under 'tiden # med- 

delas af de nyss anmärkta En partiklarne S,, som ha våg- 
00 

koincidenser med S, vid S,, denna rörelsemängd lika med 

0 
I 20, 7° ma i 1 1 e 

= sr m) — (cos nt,dt, ——t, cos ntydty + — sin ntydt) s 
R’,% € IC 

12 % 
0 

d. ä 

I ru, a? mı m, 2 
ER, 9% Yo 7 

0 

sin ntydt, = — 

Å andra sidan, den rörelsemängd, som under tiden 9 med- 

delas af de andra partiklarne S, i ytelementet, — deras an- 

tal är ög: — blir 
00 

na un HA — 42700 mm, 
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o RC ERS 3 1 
Braktalet, hvarom nyss taltes, blir saledes i detta fall = 5° 

Vi kunna ock af den här förda räkningen förstå, att de i 

början af detta n:o omnämda korta volumoscillationerna, hvilkas 

period vi sätta — 2e, ej utöfva något inflytande på medelvärdet, 

under tiden # för kraften mellan S, och ytelementet på >=. 

31. Z skall betyda en ringformig kropp, bestående, liksom förut 

> , af en gas med en täthet prop. mot oy, punkter S, utspridda 

i gasen och ett sammanhängande ytlager. Z:s tvärsnitt antagas 

alla oändligt små. Från ett af dem må utga en förtunnad våg 

i den ena af L:s längdriktningar och en förtätad våg i den 

andra. Allteftersom den första vågen träffar en af partiklarne 

Sj» åstadkommer den en rörelse af den förut skildrade arten 

jemte det att den meddelar partikelns tyngdpunkt en hastig 

rörelse i vågens framskridningsriktning, åtföljd af en ojemförligt 

långsammare rörelse tillbaka igen. När den andra vågen träffar 

partikeln, åstadkommer den en motsatt volumrörelse och en mot- 

satt rörelse hos dess tyngdpunkt !). Efter en tid prop. mot 

Ye må från samma tvärsnitt utga i samma riktningar två lika 

beskaffade vågor som förut. Efter ett nytt lika stort tidsför- 

lopp må ett liknande tredje vågpar utga från samma tvärsnitt, 

0. 8 v.; så att Z i hela sin utsträckning genomlöpes af två 

vagskaror, den ena bestående af förtunnade, den andra af för- 

tätade vågor. För det följande föreställer jag mig, att punkterna 

S, utgöra en enkelt oändlig skara punktgrupper, hvarje grupp 

fyllande ett tvärsnitt i Z och två konsekutiva grupper på ett 

afstånd från hvarandra = Vo,. Vidare tänker jag mig i stället 

för en förtunnad våg en skara af m på hvarandra följande för- 

1) Jag har då förestält mig, att de båda vågorna, när de äro i närheten af Sj, 

förhålla sig så som om de komme från två långt aflägsna punkter på ömse 

sidor om 8, , hvilka plötsligt fått volumhastigheter — 4 um , + Arım resp. 

Afven antar jag, att, när den förtunnade vågen passerar S,, denna är stadd 

i volumutvidgning (eller i volumätergäng från ett föregående volumminimum). 

Liknande antagande göres för den förtätade vågen. 
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tunnade vagor, likasa i stället för en förtätad väg en skara af 

m dylika vågor; partikelgrupperna i tvärsnitten sammanföras m 

och m till partier; sa förutsättes, att vid någon en tidpunkt de 

vågor, som genomlöpa L, ha sadana lägen, att genom hvar- 

annan af de sist nämda partierna gar en förtunnad vagskara, 

genom hvar af de mellanliggande en förtätad, dervid en vag 

genom hvarje punktgrupp (som bildar ett tvärsnitt i Z)}). 

Yeo 
a 

som för dess tyngdpunkts rörelse. 

8 skall vara period för volumändringen af S, saväl 

32. Är L’ en annan ringformig kropp af samma beskaffen- 

het som Z och genomfaren af lika beskaffade vågor som denna, 

sa komma partiklarne i Z att inverka pa dem i £'. Men de 

vagor, som utsändas från Z, modifiera ej vägrörelsen inom I, 

ty enveloppen för vågorna från L:s partiklar består nu af en 

oändlighet ytor, och den rörelse, som dessa i ett ögonblick upp- 

väcka, blir en tid # derefter åtföljd af en på lika vis uppväckt 

rent motsatt rörelse. 

Är S, en partikelgrupp i ett tvärsnitt af Z och 8, en grupp 

utgörande ett tvärsnitt af Z’, så fa vi, under iakttagande deraf, 

att Sj, S, blott oändligt litet afvika från sina jemvigtslägen, 

den del af det yttre mediets hastighetsfunktion, som härrör från 

S; och S,, vid tiden t lika med 

3 3 
N 1?r, us I 

= Sr => TA = cosrÅja + 5 Zu cos Ro, ?), un on De 

när S,, S, äro centra för r, r' resp. Med Ah skall betecknas 

S, :s hastighet vid den tidpunkt t,, då den våg utsändes deri- 

från, som vid tiden t träffar punkten, hvilkens afstånd från 

1) Antages m=1, så dock för 2" å sista sidan det der angifna värdet, men 

%2 blir ett annat. | 

?) Riktigare uttryck för den sista termen är detta: 

sf ir I = + cos en en + cos r'Z a (CN | 
2 NL) 2 ML . 2 \fbzı 

och för den näst föregående ett liknande. x,, y,», 2, äro koordinator för 

2:3 centrum, ur värdet på su, i detta centrum. 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1886. Årg. 43. N:o 10. 4 
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Sj» S, betecknas med r, r'. 4 skall vara Sys hastighet vid 

en motsvarande tidpunkt t,. mu», u, äro lika med 

- 
5) ' 

h = h 2 
leo fö — = „cos hr 

a 

my Ms 

om äfven m,, m, hänföra sig till 4, t, resp. Jfr n:o 18 och 

början af n:o 21. — Termerna 

3 3 

1 2 on 
eg h — cosrh, ei h'—, cos r'h 

Zı TV had Träd 

i hastighetsfunktionen (se inledn.) äro försummade, emedan de 

ej inverka på medelvärdet för den kraft, hvarmed S, verkar på 

S, under en dess period 9. Till uttrycket för X-komponenten 

af ifrågavarande kraft kommer från dem en term 

A 
1 ; 

zh Vz. 

0 
(se sid. 5), som derför blir noll att V, och w ha samma värden 

vid början och vid slutet af ifragastaende tidsförlopp 9. 

Vi beräkna, såsom 1 n:o 14, X-komponenten af tryck- 

krafterna på S,. Först anmärka vi, att en våg från S, med 

bredden b behöfver en tid dt: 

b 
dt — - 
å a— I cos KR 

för att passera öfver S,:s medelpunkt, när A’ är dess hastighet. 

Vidare sätta vi 

d® 
Da Son 

när vi med OD förstå hastighetsfunktionen och låta differentia- 

tionen beträffa såväl centra för r, r’ som £ explieite. Den 

rörelsemängd, som S, far utat X-axeln under tiden från &, till &. 

blir 

€ 

—farfpr"” cos r'Xdo . 

€ 52 
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Den del häraf, som härrör från den våg, som S, utsänder vid 

sin hastigare volumändring, blir 

d Ai 2) PIA 7 
oc) fd? r'? cos r' Xdodt , 

när Integrationen i afseende pa t' utföres för vågens hela passage- 

tid öfver 8,:s medelpunkt. Detta uttryck blir lika med 

d Ky ) + (2 — 2) Id Ht, | N 2 cos r' Xdwdt' 00 di VR (® La 0, di m LI COSsE / 7 

d Yo So 

ed a ; 
00 20, di |R, ENG o 

Nu är V,, volumen af S,, oberoende af koordinatorna 3, Yo, 2. 

för S,:s medelpunkt. Följaktligen !) kan den ifragavarande 

rörelsemängdens belopp skrifvas under formen , hvarest 
d 

IL 

€ 

us 
=, ler )ar, 

2 Ro, 

eller, om S, under vägens passagetid ej är inbegripen i sin 

hastigare volumändring, 

? u dt 

Raı 
E0 ä 

I integralen, som skall utsträckas öfver vägens passagetid öfver 

S,:s centrum, är kt) bekant såsom funktion af tiden 2 mellan 

tidpunkterna z,, 7, för början och för slutet af S, :s här an- 

tagna hastigare volumändring, nämligen 

0 my 
LU 
I 

I + + cos hBar 

(0) 

: CA d fu : 
1) För integrationsgränserna (&,, &) har man att skrifva — Ly] lika med 

21 

"noll, emedan vid vägens gränser o (förtätningen) — 0" 
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och -dt' är passagetiden öfver S,:s centrum af den våg, som beled- 

sagar ändringen du, af u,, hvilken vags bredd är (a + h cos hAR,,) dt 

(n:o 21), sa att 

14 2 008 hRs, 
A = = dt. 

I EROS IR 
a 

Häraf följer 

& PA 

V. m m Lad 
W = 00 5 Be ro = 

11 + % cos ARyı I + "cos KR, Fa 
0 a a 

T1 

Om 7, —7T, sättes = &, så få vi fmydt = — m, (9 — e&), och 
To 

när vi slutligen äfven taga i beräkning effekten af den fjerde 

här ofvan antecknade termen i uttrycket för hastighetsfunktionen 

(se n:o 14 sid. 19), fa vi för den rörelsemängd, som meddelas 
? 5 2 a V' 

af S, under tiden e& —e&, at S, utåt X-axeln, värdet 
La 

hvarest 
; 8 

W— > 3 2 m, 5 ee NR i — € 

1+-coshR, 2 al 2 @us WR, 
| id 

Hastigheterna Ah, h’ skola antagas variera blott medan S, resp. 

S, utför sin hastigare volumändring, eljest konstanta. Varia- 

tionen A under tiden & sker så: 

7 

rat = — >h (0 —e), 
To 

emedan, efter förutsättningen 9 är period såväl för S,:s volum- 

ändring som för dess tyngdpunkts rörelse fram och tillbaka. 

Samma gäller variationen af A'. 

Man har 

= (NGA > 
I + -coshR,, 

ad = 

5 NER ul hn 
1 + —cosk'Ry 1 + cos Ry 

a a 

& 

h 
„ cos AR, (0 — €) 

RE 
Res In 

ad W 
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€ 

Alltså, enär / V, = — 4zm, (& — 8): 
eo 

mM,MsE 
W' = — Oro, UU ut 

sr (1 dt = cos hRy) (1 + cos WR,,) 

h 
— COS AR MM, Sun 21 | W232 

Ry ll + ” cos Ry) a = cos hR,, 
— 4770, (9 — &). 

Blir det fråga om att beräkna S,:s verkan pa S, under 

hela den tid 9, hvarunder denne senare partikel utför sin volum- 

ändring, så ha vi vidare att taga i betraktande såväl effekten 

af S,:s hastigare volumändring under en tid—e som förhållandet 

när både m, och m, blifva konstanta. Man modifierar utan 

vidare, enligt den nyss gjorda utvecklingen, räkningen i n:o 15 

för det föreliggande fallet. Sålunda, om man skrifver 

MM, 

By (1 + cos KR, 
U= 2ng, (0 — €) , 

m,ma 
U'=—2zz0 

all + “cos hR,,) 
(9 — €— & +8)» 

far man för den rörelsemängd utåt X-axeln, som meddelas S; 

under dess hastigare volumutvidgning, värdet och för den 
xo 

rörelsemängd utåt X-axeln, som dessutom S, far före och efter 
TI 

0 . Men den i början omtalta passagetiden & — &,, värdet 

mma 6 

Rz (1 + 2 cos hBa (1 + cos WR.) 
W+U+U=—4ng, 

Således, S, blir utsatt för en kraft, från S, , med 

02 92 982 
da, OY O2 
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till komponenter, när 

42770, MyMa 

Vi ha uteslutit det fall att vågen från S, kommer vid sin 

passage öfver S, att sammanträffa med vägen från dennas 

hastigare volumändring !). Vid beräkning af den effekt, som två 

partier af L, gränsande upp till hvarandra och stadda i mot- 

satta volumvariationer, utöfva på ett parti af Z’ med alla 

punkterna 8, i sinsemellan enahanda volumvariationer, komma 

de båda partiernas vagkoincidenser med S, att ha på denna S, 

motsatta verkningar, så att de upphäfva hvarandra. Alltså 

från två dylika partier af L far man en kraft på ett punkt- 

parti S, (med enahanda volumvariationer), som erhåller till kom- 

ponenter derivatorna af £ i afseende på 3, %,, 2,, När 

h 
mm, — cos hRaı e S7T0, 

Ra (1 + cos WR,,) (1 = > cos? hRy) 

oO 

’ 

och således, två partier af ZL med motsatta volumvariationer ut- 

öfva pa två lika beskaffade partier af £' en kraft 

RT ORO 
da, Oy 02 

9 

hvarest 

or 167c0, myma hh cos hR,, cos By 
kad Pet . 

2 h? 2 h'? 971 Ra a (1 = OR AR.) (1 — 7 009 Ry) 

7 

!) Den härvid mest betydande termen i £2 blir denna: 27700 | EN 

je 
h' 21 SN a cos hRzı 

To 

A 5 - 
9 Va a a ; ne 
00) — försummas, emedan 9 är period för S, och 8,, 

21 
En tillägssterm 

0 

så att vid de båda gränstiderna O och 9 punkterna ha samma lägen, samma 

volumer och samma hastigheter. 
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’ 

{ IR el 
Detta uttryck blir, när fjerde potenserna af =, — försummas, 

OG 

af precis samma form som W. WEBERS uttryck för två ström- 

elementers inbördes potential. De båda ringformiga kropparne 

L och ZL’ verka derför på hvarandra sa som om de genomflötes 

af två konstanta elektriska strömmar i hastigheterna Ah, h':s 

riktningar. Kropparne 3, 3, i n:o 29 förhålla sig deremot som 

tva fullkomligt ledande elektriska kroppar, när elektriciteten är 

1 jemvigt. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1886. N:o 10. 

Stockholm. 

Om antalet lösningar till en viss indeterminerad eqva- 

tion med flera obekanta. 

Af ÅLEXANDER BERGER. 

[Meddeladt den 8 December 1886 genom D. G. LINDHAGEN.] 

Om vi med 

(1) GR 0 Om, Oase Is 

förstå hela positiva tal, sa har den indeterminerade eqvationen 

(2) Gar gi tg on 

med s obekanta 

(3) EN NEAR har Us 

tydligen blott ett ändligt antal hela positiva lösningar. Detta 

antal är beroende af samtliga qvantiteterna (1), men som vi i 

det följande komma att hufvudsakligen undersöka dess beroende 

af det hela positiva talet n, skola vi betrakta detsamma som 

en funktion af n samt för detsamma använda beteckningen w(n). 

På grund af funktionens w() irregularitet synes det vara omöj- 

ligt att för denna funktion erhålla ett (om också blott approxi- 

mativt) analytiskt uttryck; vi skola derföre i det följande be- 

trakta summan 

(4) vl) FUVQ2)+..... + Un), 

och vi skola da hos denna summa finna en tendens till regula- 

ritet, som möjliggör densammas approximativa framställande 

medelst en analytisk expression. 
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Selle 

Vi antaga, att a och b äro två positiva qvantiteter, samt 

beteckna med 

Öva Bg Bas Bag > 

ett oändligt antal reela qvantiteter, som ha den egenskapen, att 

(5) an ana a 
ne pe 

der C är en ändling konstant. Om vi definiera en funktion 

F(2) medelst likheterna 

Ale) = 0 tor VTT 

Aa) LSA, 

AS) Ch 26 63, 10192202035 

och ı allmänhet 

(6) Re) co tr... 0, KÖRD EA TR Ft 

fd 
. 

I) 2 @ FE oso 5 Ba (2 
zab nad 

der n är det hela tal, som är närmast lägre än eller lika med 

2, och häraf följer enligt eqv. (5) 

(8) lim 2 = (Co 
Pa (CA 

Om vi nu med « beteckna en positiv qvantitet, som är 

mindre än 1, så är 
oo 

b 

(9) gy — fa: log wdz, 
n" 

och alltså, emedan c, = F(n) — F(n — 1), 

n=%k n=k 00 n=k 0 

b . 

„a = — KXn)|®’logadz + F(n — 1) för log wdz, 

n = 1 n = 1 n” n = 1 n® 

och alltsa, om vi i den sista summan sätta n + 1 i stället för 

2 samt iakttaga, att F(0) = 0, 
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Re 

(10) . ar — Snr log xd2 + Spa log dz 

(n + 1)? 

(n + 1)? 

—_ — =) Rufe log zdg — Fk) fe log xdz 

(k + 1) 

n=k (n +1 

1 5 
_ — felet : log adz + F(kjalk + D 

2 =1 n” 

(+) 
— [lei Ja log xdz + _ ae + D’pab, 

1 

Om vi här sätta & = © samt använda eqv. (8), sa erhålles, 

alldenstund O<x<l, 

n = 0 oo 1 

(11) ) GT —— fre) log wdz. 

n=1 1 

Af eqv. (8) erhålles 
1 

(12) rö) = (072 ME) 

der funktionen 'P(2) har egenskapen 

(13) fm 2) 
Zi 

och af eqv. (11) och (12) följer 

210. 

n= Rn 
(0 oj oo 

(14) ) en” = — Cl 20x? log ade ie: log xdz, 

1 1 n=1 

eller, om vi med u beteckna en qvantitet, som är större än |, 

nNn=20 oo u 

(15) ex” = — Cl 2227 log adz — fre log xdz 

UV il 1 | 

oo 

— I z)a? log de. 
u 
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Om vi nu i allmänhet med uttrycket 

MS) 
förstå ett medelvärde af funktionen /(z), da z varierar från a 

till d, d. v. s. ett värde, som är större än det minsta men 

mindre än det största värde, som /(z) antager, da 2 gar från a 

till b, så finna vi lätt af eqv. (15) 

(16) : Be = — c före log xdz — un FO er log xdz2 

n=1 il 1 

00 

MÅ TO ae log xdz. 

Hu 

Om vi förlänga denna eqvation med (— log x)“ samt sätta 

FY Al 
log & 

i de tre integralerna, så erhålles 

—ulogz 

(17) (— log x)° = Ca 0 = yedy + MÅ OH fernra 

HO LP — log xr 

T MER e’yedy. 

— ulogr 

Om vi nu bestämma u sa, att 

= AR 
i VE= log x 

och sedan låta x konvergera mot 1, så erhålles 

lim u = &, 
a 

lim (— u log £) = 0, 
z=1 

HG 0 A 3]: ° 
un MI Le zu en ändlig qvantitet, 

lim ie u), 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1886, N:o 10. 359 

och alltså erhålles af eqv. (17) 

Nn = 0 oo 

. (18) lim (— log x)® CT — cfe- Yyady = CT(a + 1). 
z=1 

Del 0 

Emedan 

. — log 

u NN Ki 

sa erhålles af eqv. (18) 

(19) lim (1 — «)® er Narr): 
Ban 

n=1 

och alltså enligt eqv. (5) 

n= an 

20) lim (1 — x)® co,” Ta + 1) lim Oy toa tog t.. ten 

Bar ; 
& 

"Ned 

n=1 

hvarmed följande teorem är bevisadt: 

Teorem. Om a och 5 äro positiva qvantiteter, och 

C45 695 6,5... äro ett oändligt antal reela qvantiteter, och om 

vidare x är en positiv qvantitet, som är mindre än 1, sa är 
n=» 

er ar a 
lim (1 — x)*® C„2” = I{a + 1) lim re Ta be 5 
z=1 n=0 pe 

n=1 

om nämligen det högra membrum är en bestämd ändlig qvantitet. 

$ 2. 

Om vi med g och m beteckna hela positiva tal, samt i 

eqv. (20) ersätta qvantiteterna 

By Og Oo 
med 

I 
u, m’ M, 1, 

så finna vi 

n = 00 

; N | ? 1 
(21) ml — 29) am" — r(1 + a) 

TR. 
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Emedan nu 

sa ’erhälles af eqv. (21) 

1 1 a 

(22) lim (1 —g)e ) am gg zur + =) 
x=1 : m 

n =1 

Sätta vi i denna eqvation g successive lika med 

91» Joar: >: Isa 

sa erhålla vi formlerna 

Nn = © 

u a 1 
lim (1 — x)” a gr Fl ar =))9 
Bel m 

nı=1 

Na = 00 

5 Baal 1 

lim (1 — x)” a at A =) ; 
ml 

na =1L 

Ng = 00 

= ARE 1 
lim (1 — x)” BI = Oo za + | > 
= Il m 

rag = I 

och genom multiplikation af dessa likheter erhålles 

S 1 
: = m m m en 1 S 

ar . 4 ‚IR, FIN, Foss FYN, (23) m (1—.)” I NTE = (kora) "I1+,, 3 

AR (mm > N2,...,) 

der vi vid summationen i venstra membrum ha att iakttaga, att 

hvar och en af qvantiteterna 

in My a5 MN 

antager alla hela positiva talvärden, samt att dessa värden kom- 

bineras med hvarandra pa alla sätt. Emedan härigenom ex- 

ponenten 

(24) gm gm Forn FRE 

alltid erhåller hela positiva värden, sa kan serien i venstra mem- 

brum af eqv. (23), ifall termerna ordnas efter stigande digniteter 

af x, sättas under formen 
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ylle 

DE 

der A, tydligen är lika med antalet af de sätt, på hvilka n kan 

sättas under formen (24), eller med andra ord, 4, är lika med 

antalet hela positiva lösningar till eqv. (2); vi erhålla alltså 

(25) Ala = dl), 

och eqv. (23) kan följaktligen sättas under formen 

sti i \ 
a . er a L\s 

(26) lim (1— aj") (na = (giJa +++ 95) ” r(1 ÖR 
n=1 

Ersätta vi nu i eqv. (20) 

ad, b, En 

med 

S 

m’ 1, vn); 

sa finna vi 

(27) lim (1 — a) v(n)a” 
z=1 

n=1 

> r(1 er =) lim 
m 

w(1) + w(2) +... + Ze 

n= a ne 

och af eqv. (26) och (27) erhålles 

INS 

anf? 2 PAS 1+- 
(28) lim U Da 2) Tenn) = (93952395) m A 

n= 0 nm r(1 +) 

hvilken formel är bevisad under den förutsättning, att venstra 

membrum är en bestämd ändlig, qvantitet. 

$ 3. 

Vi ha i den föregående paragrafen bestämt uttryckets 

ul) + 2) +... + Un) 
nn 
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gränsvärde för n = & under den förutsättning, att detta uttryck 

verkligen konvergerar mot ett bestämdt ändligt värde; vi skola 

nu framställa en på andra principer grundad metod, genom hvil- 

ken vi kunna icke blott visa, att det ofvanstående uttrycket har 

ett bestämdt gränsvärde för n = &, utan äfven evaluera det- 

samma. Vi utgå för den skull från integralen 

CE 
utsträckt öfver alla värden på öj», 5»... 4, som uppfylla vilkoren 

SD KG = ar ocg ar OG SING = VG = My oa a > Va 

och vi beteckna med G inbegreppet af alla system af värden på 

CZ, > Öd» » - » Ås; som uppfylla dessa vilkor. Emedan 9, , 95; - . . 9, äro 

positiva qvantiteter, så omfattar gebitet G blott ändliga värden 

pa CE, Ög, -.. Ås, och om vi antaga, att funktionen 

Mast 
är ändlig för dessa värden, sa är äfven integralen I en bestämd 

ändlig qvantitet, och af definitionen på en multipel integral 

följer, att 

(31) lim 45,.45....46; AS Aa AS = I 

(REN) 

för 

2 = An Veit, 

om vid summationen i venstra membrum iakttages, att man till- 

delar /Ay,Ag,...h, alla hela talvärden, som äro sa beskaffade, 

att de olika värdesystemen | 

A, An. A 

som pa detta sätt erhållas, tillhöra gebitet @, samt att man ej 

tilldelar Ah), Ah,,... h, några andra värden än just dessa. Emedan 

det är likgiltigt, på hvilket sätt qvantiteterna 

alle ZN Al, 

sa mot noll, sa kunna vi antaga, att alla dessa qvantiteter äro 

lika med en mot noll konvergerande positiv qvantitet d, och vi 

erhålla da af eqv. (31) 
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(32) (im 05 NRO MO 00 1.0) = 1, 
=(0) | 

(Öre 1) 

der vi nu ha att iakttaga, att hy, h,,.-../h, genomlöpa alla hela 

talvärden, som äro förenliga med vilkoren 

(33) 9,7 + ga +...+ en för => 05 1, >20). 22.122208 

Om vi nu blott betrakta det speciela fallet, da 

a» CV Fi Cs) = II; 

samt sätta 

FE 
1 

mm 

så är n = & för d = 0, och vi erhålla af eqv. (32) och (29) 

(34) lim — 2 1 a ae lee 
a un AA: 

Emedan qvantiteterna “ hy,...h, här tydligen skola antaga 

alla hela talvärden, som äro förenliga med vilkoren 

(35) g,hY + gl, aha nun, SV 0. VA 

sa är summan 

1 

(fu ha, ... Ah.) 

lika med antalet hela positiva lösningar till olikheten 

(36) ae Home u gu in 

med s obekanta x), &,....x,, eller lika med summan af de hela 

positiva lösningarnes antal till eqvationerna 

m m 
la gen, 

I m ip It Är BR et U A, 
| 

7 > m 

ne 7 It, Bla os OL m 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 43. N:o 10. 5 

(37) 
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ty emedan 91,92... 9, äro hela positiva tal, sa finner man 

lätt, att hvarje hel positiv lösning till olikheten (36) satisfierar 

någon af eqvationerna (37), samt att hvarje hel positiv lösning 

till nagon af dessa eqvationer äfven satisfierar olikheten (36). 

Häraf följer alltsa 

(38) 1 =w1) + w(2) +... + Un), 

(ls Hass ss A) 

och alltsa erhålles af eqv. (34) 

(2 
(39) lim w(1) or U ya m an VW n) = fana, 50° 0 dö; 2 

n= © 

nn 

der integrationen i högra membrum utsträckes öfver alla värden 

På 3,5, -.. 5, som uppfylla vilkoren (30). Härmed är alltsa 

bevisadt, att gränsvärdet i venstra membrum af eqv. (39) är en 

bestämd ändlig qvantitet. Enligt en känd formel!) är 

1\s 

one) 
(40) | 3 ‚Jagd. 0 dl, = (0 > so 0) AS | 

ri + 2) 

och af eqv. (39) och (40) erhålles 
Iıs 

NE | lern 
a m Een TR RE el 

n = co Mn | I in 2) 

hvarmed följande teorem är bevisadt: 

Teorem I. Om vi med 

I Milde, Me Rh: Jan > 2 Is 

beteckna hela positiva tal, samt med w(n) första antalet hela 

positiva lösningar till den indeterminerade eqvationen 

meh, Ar ON Ian GB — ff) 

med s obekanta 

Eiche oo digg 

så är 

ES 
: ı( 1) + v2) +...+ Wu) Be | Be) 
lim ; (Gig Dez Hus 

: / zn IN (1 + N 
N m 

') Se t. ex. Surker, Cours de ealenl differentiel et integral, Tome second, p. 336. 
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Om vi antaga 

m= 3, 

sa är det venstra membrum i den nu bevisade formeln det arit- 

metiska mediet af funktionens W(n) värden för 1, 2, 3,4,... 

och vi kunna alltsa i detta fall sätta det ofvanstäende teoremet 

under följande form: 

Teorem H. Om vi med 

Fo MI 90622395 

beteckna hela positiva tal, sa kan hvarje helt positivt tal sättas 

under formen 

S 

s? Ra ORT 

der a, 95... x, betyda hela positiva tal, pa i medeltal 

SAL 1 

(NI2:::9) r(1 I .) 

olika sätt. 

Om vi ytterligare specialisera genom att sätta 

ff = fy EE o00 S 0 IG 

sa erhalla vi följande teorem: 

Teorem III. Om s är ett helt positivt tal, så kan hvarje 

helt positivt tal sättas under formen 

s an 5 an + Ly r...+ LC. 

der x,, 2,,...s, betyda hela positiva tal, på i medeltal 

2 1: 
I (1 + | 

S 

olika sätt. 

Om vi här sätta s = 2, sa finna vi, att hvarje helt positiv, 

tal kan sättas under formen 
2 2 

XL ar Vy > 

oo» DRS no CS 
der x, och «, betyda hela positiva tal, pa i medeltal pr olika sätt. 

Vi skola slutligen sätta det i det sista teoremet ingaende 

uttrycket 

r(1 + | 
S 

under en för stora värden på s lämpligare form, och vi skola 
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för den skull använda den i Gammafunktionens teori bevisade 

formeln 

(42) log r(1 + | EC a Sr + Sj oe jo 

8 282 35?  4st i 

som gäller för s> 1, och der C är den Eulerska konstanten, och 

der qvantiteterna S, äro bestämda af likheten 

1 I 1 
Sm 1” ae Im a 3m = 

Emedan termerna i serien i högra membrum af eqv. (42) äro 

aftagande fran och med den tredje samt ha alternerande tecken, 

sa Är 

1 C TC” e 

(43) log F(1 + 0) + 

S S, 3 ; 

der 0 29 < 37 och alltsa erhålles 

S 7? o R 2 

(44) fl 
el S 

5) 

027 

der 0 <a = Emedan S, <3, sa följer af teorem III, att 

om s är ett helt positivt tal, sa kan hvarje helt positivt tal 

sättas under formen 

Ss S $ 
Al Ar ei AR ao nen 1 

der 2),&%3,...:2, äro hela positiva tal, pa i medeltal 

IT? 

nes 1 9 
& ER SE) 

olika sätt, der # är en qvantitet, som för alla värden pa s upp- 

fyller vilkoret 0 4 <3. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1886. N:o 10. 

‚Stockholm. 

Meddelanden frän Stockholms Högskola. N:o 53. 

Om Integrationen af differentialeqvationerna för en 

tung partikels rörelse pa en rotationsyta med 

vertikal axel. 

Af GusTAr KOoBB. 

[Meddeladt den 5 December 1886 genom G. MıTTaG-LEFFLER.] 

Vi taga rotationsaxeln till x axel och tvänne deremot 

vinkelräta linier till y och 2 axlar i ett rätvinkligt koordinats- 

system samt antaga, att tyngdkraften verkar i x axelns nega- 

tifva rigtning. 

Beteckna vi vidare med «, y och z partikelns koordinater 

vid tiden 2 samt rotationsytans eqvation 

fil 2 

och med g tyngdkraftens acceleration, erhalla vi för bestämmande 

af rörelsen följande eqvationssystem 

dx dr 

di k. DE? 

au (1) ao Air Bu 

d?z of 
er N. FR 

Vi se lätt, att principen för den lefvande kraften och prin- 

 cipen för areorna gifva oss tvänne integraler till systemet (1), 

nemligen 



368 KOBB, OM RÖRELSEN PA EN ROTATIONSYTA. 

j Ne 2 1J>\2 (7) + (©) 8 = 24 — %r 

‚ Fa er dt 

2 dum de, 
tn 

der H och ce äro integrationskonstanter. För enkelhets skull 

antaga vi partikelns massa likamed enheten. 

Vi ponera vidare 

och erhålla då af (2) 

dx\? dr \? 5 = 5 SE ör 20 are 
(2) Flen, SN | N 

(4) > 

dt Vi + 2), 
WENN —ge = ae? N STE en im 

rVr2(2H — 292) — ec? 

Nn 

För alla algebraiska rotationsytor blifva följaktligen t och 

w uttryckta medelst Abelska integraler. För att reducera dessa 

på den normala formen, ponera vi 

2 dr)? 
2 i I 5 le) | 

— rU2H — 2ge) — c? 
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Genom att eliminera r? mellan detta uttryck och likheten 

el 

erhalla vi en ny likhet 

Be 2) = 0 

och skola nu bevisa, att den senare är irreduktibel, sa framt 

den förra är det. a 
Vi antaga da, att f(r, «) = 0 är irreduktibel men deremot 

pl, x) reduktibel. För ett regulärt värde pa x måste da 

tvänne värden på & sammanfalla 

21 dra\® | 2 dry 1 a ae ee 
27 2 R ee — 

r (2H — 292) c2 »(2H — 2020) 62 

och deraf efter nagra reduktioner 

= 2” . r (2H Er 29%) 3 
dip, | a 

da d AB 

all a ER 3 LEN 2 2 — NN) tn. on 
u de v \de u , 

men, da H och c? äro oberoende konstanter, måste 

dr. ? dr,\? 0: 72? dr ? 3 [dr,\? 2 2 
- = WIF — AA, +r —r =0 

de) dıv «el da da 7 

hvaraf vi erhålla 

DR) hå dr .\ 2) ( | Ä =) 
eller 

” 3 

Detta är emellertid omöjligt, ty fr’, «) =0 är antagen 

vara reduktibel. Alltsa kan ej p(&%, r)=0 vara reduktibel 

utan maste vara irreduktibel. 

Häraf följer, att »? kan uttryckas sasom en rationel funk- 

tion af & och & 

= IS) 

Följaktligen; om vi betrakta j(r?, x) = 0 såsom en likhet 

mellan +»? och x, och gp(&, x) = 0 såsom en likhet mellan 5? 

och x, sa äro de genom dessa likheter definierade algebraiska 

bilderna af samma rang. 
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Systemet (4) antager nu följande form 

samt 

på, 2) = 0. 
. För att bestämma rangen af q(5, «) = 0, då denna be- 

traktas såsom en likhet mellan & och x, kunna vi använda 

följande allmänna sats: 

o, och vi Om Fay) = 0 är en algebraisk bild af rangen 

beteckna med 0’ rangen af f(x, 22) =0, der 22 =y samt med 

) antalet funktionselement yr 1 bilden f(x, y) = 0, som börja 

med en udda potens af hjelpvariabeln 7, sa eger följande rela- 

tion rum 

200 Aa: 

Da emellertid beviset för denna sats är nagot langt, skall 

jag vid ett annat tillfälle meddela detta. Jag skall här blott 

bevisa, att talet A nödvändigt är större än noll, sa snart 

or | 

Antag att Mey) 0 

är en algebraisk bild af rangen o, och bilda genom den ratio- 

nella transformationen 

S= Row, y) «= RAS, n) 

y=Rlay) y=R6 m) 
en annan algebraisk bild af samma rang 

der vi antaga, att 

\=0. 

Insätta vi salunda de funktionselement x,, yr, som fram- 

ställa omgifningen af nagot godtyckligt ställe i den algebraiska 

bilden 
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Fey) = 0 
uti 

= Bi(vy) 
sa börjar utvecklingen af n, efter potenser pa r aldrig med 

nagon udda potens. I detta fall kunna vi draga ut roten at 

bada sidor och erhalla 

Yyı = Hr = pl) 
der p(v) är en potenserie, som endast innehåller ett ändligt 

antal negatifva potenter i omgifningen af hvilket ställe som 

helst. Således är 7’ en rationel funktion af « och y. Följ- 

aktligen erhålla vi 

5 = Kay) x = RASSY”) 

= a) DA 

alltsa 

(5. 7) =0 
äfven af rangen 0. 

Likheterna 

SS 7°) =0 och RS 7) = 0 

skulle da vara af samma rang, men enligt formeln 

20" = 40 + A -—2 

är detta omöjligt så snart 

o>1 
alltså kan ej A vara noll, da o >1. 

Är äter = 1 

sa maste talet A för likheten g(£ 1) =0 vara noll. Vi ponera 

Teil 
och erhålla genom samma förfarande att 

a =E dc Ae 1) — 

båda skulle vara af rangen 1, hvilket åter fordrar, att talet A 

för likheten 

play 0 
är noll: Eger detta rum, så upprepa vi samma förfarande och 

måste slutligen komma till en likhet 
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a) 
för hvilken 

2>0 

eller 

2) 

der p,(r) nagonstädes börjar med en udda potens. 

Ty 
2n 

Re) 
hvaraf följer, att, om vi taga n tillräckligt stort, 79 upphör. 

att vara en rationel funktion, och säledes 7” =» nagonstädes 

börjar med en udda potens. 

Häraf följer att 

plön mn —D) = 0 och 5 NER 

ej äro af samma rang. Säledes är antagandet, att A är noll för 

likheten q(é, 3% 2 = 0 oriktigt, ty deraf skulle följa att 

plön =D) =0 och 4 (Em =») EN 

vore af samma rang. 

Genom att fortsätta samma resonnement, komma vi slut- 

ligen till att 4 > 0 för likheten y(S, 7) = 9. 

Vi ha säledes funnit, att 4 > 0 äfven för o = 1. 

Vi aterga nu till vårt system af likhetdr (5) 

ee föda 
CN 

LA 

Hal) al Ja 
V— we R(&, a) 

20 

(SK AN) 

och skola nu medelst formeln 

20 =40 +4-—2 

besvara fragan: huru bör f(+?, 2) = 0 vara beskaffad för att t 

och 2 skola blifva uttryckta medelst elliptiska funktioner? 
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Vi antaga att o' är rangen af q(5”, «) = 0 betraktad sa- 

som likhet mellan 5 och x, samt go dess rang, då den betraktas 

sasom likhet mellan 52 och «. 

VI se lehne earn o 1 

endast da 

Oo = 0 och A = 4 

Men da q(5, 2) = 0 och f(r?, &) = 0 äro af samma rang, 

när den förra betraktas som funktion af &? och x samt den 

senare som funktion af r? och «, sa erhalla vi att den se- 

nare äfven måste vara af rangen noll, eller 

el) 

3 R,(5) | 

der R, och AR, äro rationella funktioner. 

I en afhandling, som kommer att införas i nästa band af 

Acta matematica skall jag dels utföra beviset för formeln 

Yu 40 een 2 

och dels framställa alla de rotationsytor, der t och w kunna 

framställas medelst elliptiska integraler. 
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Från Geological Society of Japan i Tokio. 

Bulletin, Vol. 1: 1886. S:o. 

Från Professoren Hr C. F. kammelsberg i Berlin. 

Tio egenhändiga bref frän J. Berzelius. 

Från Bokhandlaren Hr C. A Hermansson i Köping. 

BERGSTRAND, C. E. Tal vid minnesfesten öfver C. W. Scheele 1886 

Ze Köpino: 1886. 78:0.7 100Xex: 

Från Utgifvarne. 

Onderzoekingen gedaan in het physiologisch Laboratorium der Utrecht- 
sche Hoogeschool, uitg. door F. C. Donpers & Tu. W. ENGEL- 
MANN, (3) 10: 1. 

Från Författarne. 

ALBRECHT, P. Sur Ja non-homologie des poumons des vertebres 
poulmones avec la vessie natatoire des poissons. Bruxelles 
1886. 8:0. 

— Smäskrifter, 12 st. 
ARNOLD, F. Lichenologische Ausflüge in Tirol. Wien 1886. 8:0. 
Bauer, K. L. Der Erfinder des Lullinschen Versuches und seine 

Abhandlung über die Elektrieität. Karlsruhe 1886. 4:0. 
Kaıser, F. De Sterrenhimmel. 4:e Druk. D. 1. Deventer 1884. 8:0. 
LÖFFELHOLZ V. CoLBERG, C. F. Die Drehung der Erdkruste in 

geologischen Zeiträumen. München 1886. 8:0. 
Gopwın-Avsten, H. H. Land and freshwater Mollusca of India, 

P. 5. London 1886. 8:0. 
KornrauscH, F. Die elektrische Leitungsfähigkeit wässriger Lösungen 

im Zustande äusserster Verdünnung. Berlin 1885. 8:0. 
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LAGRANGE, CH. Exposition critique de la methode Wronski pour la 
resolution des problemes de mecanique celeste, P. 1. Bruxelles 
1882. 4:o. 

PICKERING, A. Atmospheric refraction. Cambridge 1886. 8:0. 
PICKERING, E. C. An investigation of stellar photography conducted 

at the Harvard College observatory. Cambridge 1886. 4:0. 
— Smäskrifter, 6 st. 

PLANTAMOUR, PH. Des mouvements periodiques du sol accuses par 
des niveaux å bulle d’air, Année 3, 5—7. 

PrateAu, F. De l’absence de mouvements respiratoires perceptibles 
chez les Arachnides.. Gand 1886. 8:0. 

— Smäskrifter, 7 st. 
POMFRANZEFF, J. I. Islädovanie semnoj refraktii. St. Petersburg 

1884. 8:0. 
PREUDHOMME DE BORRE A. Catalogue des Trogides decrits jusqu’ä 

ce jour... Gand 1886. 8:o. 
— Smäskrifter, 4 st. 
RusseLı, H. C. Local variations and vibrations of the earths sur- 

face. Sydney 1885. 8:0. 
ToprıLey, W. The national geological surveys of Europe. London 

1885. 8:0. 
WILKINSON, J. J. G. Emanuel Swedenborg, a biographical sketch. 

Second edition. London 1886. 16:0. 

Till Riksmuseum. 

Professor O. TorELLS rikhaltiga arktiska naturaliesamlingar, in- 
köpta af Grosshandlaren Hr Fr. Bünzow och af honom till museum 

förärade. 
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Rättelser. 

Sid. 42, rad 5 uppifrån: utgår hänvisningen till Bihanget, emedan 
G. LAGERHEIMS afhandling blifvit af författaren ätertagen. 

» 66, raderna 4 och 6 utgå hänvisningarna till Bihanget, emedan 
båda uppsatserna (af DILLNER och OLSSON) blifvit öfver- 
flyttade till Ofversigten, den förra sid. 173 och den senare 
sid. 123. 

» 300, rad 7 uppifrån: utgår hänvisningen till Bihanget, emedan 
Neumans afhandling blifvit af författaren ätertagen. 

Stockholm 1887. Kongl. Boktryckeriet. 
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