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Ingekomen zijn

:

1°. Bericht van den Heer Moll, d;it liij vei-hinderd is de verga-

dering bij te wonen.

2°. Missive van Zijne Exc. den Minister van Binnenlandsclie Zai<;en

d.d. 14 December J909, met bericht dat de Heer F. A.F. C. Went
benoemd is tot . gedelegeerde van de Nederlandsche Regeering bij het

in 1910 te Brussel te houden S'' Internationaal botanisch Congres en

zulks buiten bezwaar van 's Rijks schatkist.

Voor kennisgeving aai]genomen.

3°. Missive van denzelfden Minister d.d. 13 December J 909, waarin

Zijne Exc. dank zegt \oor de ontvangst van een 10-tal exemplaren

\an het gedrukte verslag, in vier afzonderlijke nota's, uitgebracht

door de Commissie van Advies, benoemd om haar onderzoek mede
te deelen omtrent wijzigingen der Noordzeekust en te kennen geeft

gaarne gebruik te zullen maken van het aanbod om ook eenige exem-

plaren van de Engelsche vertaling dier gedrukte nota's te ontvangen.

Voor kennisgeving aangenomen.

4°. 7'-' Circulaire van het III"^ Internationaal botanisch Congres, van

12-22 Mei J910 te Brussel te houden.

Voor kennisgeving aangenomen.

De Secretaris deelt mede dat de Regeering hem een som van

/2500.— heeft uitgekeerd, ten einde die aan Prof. Mosso te Turijn

te doen toekomen voor het bezoek aan het Laboratorium op den

Col d'Olen. Ofschoon deze som op het oogenblik nog niet in handen

van Prof. Mosso is, heeft de Voorzitter, om te kunnen voldoen aan

den slotzin van het Ministerieel schrijven, waarin Zijne Exc. den

wensch te kennen geeft een voordracht omtrent het bezoek aan ge-

meld Laboratorium van onze Akademie te gemoet te zien, gemeend

eene Commissie te moeten benoemen om deswege een voorstel te

doen. In deze Commissie zijn benoemd de Heeren W. Einthoven,

C. A. Pekelharing, T. Place, H. J. Hamburger en H. Zwaahdemaker.

In de .Tanuari-vergadei'ing van 19J0 wordt rapport verwacht.

Verder deelt de Voorzitter mede

:

1°. Dat de Heer G. C. .1. Vosmaer zich bereid vei'klaard heeft de

Akademie te vertegenwoordigen bij het VIII^ Internationaal Zoölogen-

Congres, van 15— 20 Augustus 1910 te Graz te iiouden.

Aan het Bestaur van het Congres zal daarvan mededeeling gedaixn

worden.

2°. Dat het buitenlaiidsch lid, de Heer H. E. J. C du Bois te Berlijn,

bereid is zich, buiten t)cz\vaar \'au 's Rijks schatkist, door de Neder-

landsclie Regecring te doen afvaardigen naar hel in J910 te Brussel

to iiouden internationaal Congres voor radiologie en electricitcit.

Aan Zijne Exc. den Minister van Binnenlandsclie Zaken zal hiervan

worden kennis gegeven.
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\ oorts is in^ckoiiR'ii liel lierirlit van lifl «ivorlijderi \:iii licl

Lid tier Akadeiiiic

Dr. NICOLAAS WILHEM PIETER RAUWENHOFF.

Dit sclirijveii i> mi't roii liriol" \aii loiiw lieUlaff hoaiilwnmil.

NiWir aaiilc'idinj!: vin dit -.cliiijven /.e<!;l de \'()oizilter hel

volgende

:

Mijiu' Hi'i'itni

!

Hen kort woord zij oiik hiei- gewijd juin de nagedaelileiiis

van ons oiilsjaiien meilelid. die den 6'''" .Inli 1H26 geboren, op

rnini 8:i-jarigen leeftijd van nns is heengegaan.

Niroi,.\As Wii.HKM I'iKTKK IIAiwK.XHOFF Studeerde aan ilo

L'lreelitsc'he Hoogescliool, voornamelijk onder leiding van

llAKTiN(i en (ïKHKiT .Ian Ml i.okr en promoveerde aldaar in

1^53. Toen in 1859 Oidkm.vns al.s opvolger van Miqlki, naar

Ainslcrdain vertrok, werd K.M'wkniiofi-' in diens plaats als

lector in de l)otanie iuiii de klinische school te Rolterdani

henoemd, en al werd l)ij de invoering der geneeskundige

wetten deze inrichting upgcheven, toch hleet' hij in Rollcrdain

als docent wcrk/jiam en wel als leeraar in de Nalnnrlijke

ili>ti>rie aan de Hoogere Hnrger.school en als !)elieerdcr \;iii

den kli'inen planlcnliiin, «lic vroeger a;oi de klinische school

was veriiondcn.

Na den do(»d \an .Mi(^i Ki. volgde hij hem op als hong-

leeraai' ;uin <le lloogeschool te lllrcchi en hji'cr daar een

vijf-en-twintig-lal jaren werkziuim, tol in JHKH de zeventig-

jarige leeftijd hem dwong die iielrekking vjuirwel te zeggen.

Ueeils in lH<i;i was IJmukmiokf lol lid onzei- afdeeling

lienocmd en lal van jaren Wdonde hij Inmw on/.e \ergaile-

ringen hij, doch in lien laiilsl<Mi lijd beletten toenemende

31'
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doofheid eii veiuiiiHleiiiig van zijn geziclitsvermogen hem aan

onze werkzaamheden deel te nemen; ongesteldiieid dwong

liem al meer en meer zich uit alles terng te trekken en

eindelijk vond liij de gewenschie rust.

In zijn wetenschappelijke studiën heeft RAiWENHOrF van

den beginne af de pliysioiogische richting gekozen, aan welke

keus de invloed van Milder zeker niet vreemd was. In zijn

proefschrift behandelde hij de betrekkingen van de groene

plantendeelen tot de zuurslof en het koolzuur van den damji-

kring onder den invloed van het zonlicht, en later heeft hij,

zoowel in de werken onzer Akadeniie ais in de Archives

néerlandaises, de uitkomsten medegedeeld van zijne onder-

zoekingen over den invloed van het licht en de warmte op

den plantengroei en over de samenstelling van het chlorophyl.

Levendig herinner ik mij nog uit ges|)rekken met hem zijne

belangstelling in liel vraagstuk om tie beginselen van de

mechanische warmteleer op de oistwikkeling van de plant

toe te passen, en zijn ijverig streven om bij de ojilossing van

dit zoo ingewikkelde probleem den juisten weg te vinden.

Later heeft Rauwenhoff zich ook mei anatomische onder-

zoekingen bezig gehouden, en in de werken \an de Akademie

studiën over de ontwikkeling der cryptogamen gepubliceerd.

Ook bij zijn onderwijs stelde hij de physiologie en anatomie

0|i den \oorgrond, niet als nevenzaak naast de systematiek,

maar als hoofdzaak, en hij gaf den stoot lot stichting van

een plantenptiysiologisch laboratorium bij den LTtrechtschen

plantentuin, liet eerste dat in ons land tot stand kwam.

Zoo heeft Raiwenhoff met vrucht, rustig en kalm gewerkt

in het vak zijner keuze, en ten volle mag hij eon beoefenaar

der scientia amabilis genoemd worden, want ieder die iiem

gekend heeft zal zeker beamen wat Mci.der in zijne auto-

biographie van zijn geliefden leerling schrijft, ,,hij was een

^'Oorbeeid van keurigheid en beschaafdheid en een best menscli".
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Scheikunde. l>c lUcr II(ii.i.i:m.\n liiodi fcne iiie(ledccliii>^ aan:

„Orti- de invuei'liKj raii een den/en s^uhstituent in het diye.-iul>-

stitui'erde f/encol".

In <lf c-liemitirlic litcMalmir xiinli inni versrliilleiidc ()|iiiierkiiijiOii

verspreid uinireiil de |ilaal> waar een derde suhslitnent intreedl,

indien er xieli reeds twee siil)stilnenlen in een Iteu/.ulkern hevindeii.

Ook zijn er e.jdiele rejjels opjiesleld, die dit trachten ;uin te j-even.

Deze regels zijn eeliter sleciils van zeer beperkte lumwendbaariieid,

en door hitere ondciv.oekin{i:en ook inet altijd l)e\estigd geworden.

Omtrent de voorspelling van de plaats, die een derde snbstitnent zal

innemen heeft men liel eigenlijk nog niet veel verder gebraelil dan
tot eenige, weinig omsehreven, voursiellingen, die niet in een preeiesercn

vorm gebraelit zijn. Meestal aelit men den invloed van één iler

aanwezige substiluenten overlieerseliend. zoodat deze de plaats aan den

derden sidistitnent aanwijst; daarbij wordt dan de invloed van den

tweeden, reeds aanwezigen siü)siitiient zeer gering geacht

Het is voor de IuukI liggend, dat hel \eel rationeeler is, den invloed

van beide snbslitiienteii in ;uinnierking te nemen en te trachten aldus

tot de voors|»elling van de plaats te komen, die een derde intredende

substituent zal innemen. Daartoe moet dan echter de invloed van eiken

reeds aanwezigen substituent afzonderlijk, op de verdere substitutie nader

omschreven worden. Teneinde daartoe te geraken heb ik uit de chemi-

s«'lie literatuur zooveel mogelijk alle gevallen van directe invoering van

een tweeden substituent in hel moiKtgesubstitueerde beirzol verzameld

en tabellarisch samengesteld. Hierbij bleek nu vooreersl de welbe-

kende tegenstelling, dat een substituent óf op para-ortho-plaatsen, nf wel

op de mela-|)laats ten opzichte van den reeds aanwezigen substituent

treedt ; maar ook, dat dil onafhankelijk van den aard van den nieuw

intredenden subslitnont is. l>ij de talrijke subslilulies die zijn uitgevoerd,

bevinden zich slechts zeer weinige uilzonderingen hierop, en deze

zijn nog zonder onderscheid van Iwijfelachligen luird. Alleen moet

gelet worden op wal Hi.a.nks.ma genoemd heeft de indirecte substituties,

waarbij de subsiituiie primair in de zijketeii plaats heeft en eerst

diuirna de substituent naiir de kern verspringt. In dit geval volgt de

substitutie altijd naar para-orlho-phiatsen. ook als de directe substitutie

lul meta-suiistitnties voert.

.Men heeft dus twee Ivpen van subsiuiiiie m hel monogesubsiilu-

ecrde Itenznl Ie ondei-scheiden : substitutie luuir para-orlho-pliuitsen,

Wiuxrbij soms kleine hoeveelheflen meta-verbinding kunnen ontstaan

;

en sul»lilulie UiUii' de meta-pliiats, waarbij als nevenproducl. al naar

dl- iim.-ilandigliiili II i\r orllm- ui' de para-verbinding zich vornjen.
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l>i]iiicii (lic tv|>oii kdiiKii i^ioiilc \;ir;;ities \'00i' in de vcriiniidiiig,

waai'iii tie isoiiieren zic-h xoniieii : dil hangt van \ersclnl lende om-

standigheden af, maar hij deze \aiiafies blijft toch steeds het type

dei' suhstitntie beiionden. Wordt h.v. henzorznur genitreei'd bij O", dan

vormt zich ca 80"/^ iiieta-, ca 197ii orlho- en ca 1"
„

pai'a-nitroben-

zoëzuur; door verandering van nitratietemperatniiv of door nilratie in

zwavelznrc oplossing kunnen deze cijfers wel vi-ij groote veranderingen

ondergaan, maar hoofdprotlucl blijft toch steeds de meta-verbinding.

Zijn er twee siibstitnenten in de benzolkern aanwezig en storen

zij elkanders richtende werking niet, of althans niet aanzienlijk, dan

zal men ook hierbij moeten waarnemen, dal in een gegeven digesnh-

stitneerd benzol alle derde snbslitnenten op dezelfde plaatsen intreden,

onafhankelijk van hnnneji aard. Inderdaad blijkt dit het geval

te zijn. Ook \'Oor de invoering \'an een derden snl)slitnent in het

digesubstitneerde beirzol verzamelde ik alle in de literatnnr bekende

gevallen en stelde deze in tabellen te zamen, waardoor genoemde

regelmatigheid dnidelijk te voorschijn trad. De hier voorkomende

uitzonderingen waren zeer weinig in aantal en de meeste daarvan

nog twijfelachtig.

Door dil resultaat is het mogelijk laalstgenoemde tabellen in veel

beknopteren \orm samen te vatten ; want in plaats van voor eiken

derden substituent afzonderlijk de plaats aan te geven, waar hij in

een gegeven verbinding C^U^AB intreedt, laat zich dit nu door één

cijfer voor alle substituenten te zamen aangeven. Men verkrijgt zoo

onderstaande tabellen. Het hoofdproduct is in deze steeds het eerst

aangegeven, de nevenproducten, voor zooverre dit althans doenlijk

was, in volgorde der afnemende hoeveelheden, waarin zij worden

gevormd.

Teneinde uit deze tabellen conclusies te kunnen trekken, is het

eerst noodig, de verschillende gevallen van substitutie die zich kunnen

voordoen, van uit het volgende gezichtspunt te beschouwen. Bij de

invoering van C in C^H^A zal de totale reactie met eene zekere

snelheid geschieden, die zich over de drie isomeren verdeelt in de

verhouding, waarin deze ontstaan. Wordt C in C,U.,B ingevoerd,

dan zal de substitutie-snelheid in 't algemeen eene andere zijn. Wij

nemen nu aan, dat bij de invoering van C in C^H^AB de beide

aanwezigen substituenten elkander in hunne werking niet storen. Dan

laat zich in de onderstaande gevallen het volgende \oorzeggen omtrent

de plaats, waar C zal intreden. Vooropgesteld worde nog, dat de

substitutiesnclheid bij aanwezigheid v«an A steeds grooter is veronder-

steld dan bij aanwezigheid van B.
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TABEL I. TABEL II.

Aanwezig ii

op '! o m p

Cl— 1 nieuwe siibst. treedt op

Cl, Cl



( 510 )

TABEL V. TABEL VI.

Aanwezig
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TABKL IX. TABEL X.

Aanwezig

op

OH = I

o m
I

Aanwezig

op

nieuwe subst. treedt op CN=1 nieuwe subst treedt op

UH, Cl

OH, Br
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iiug de xoriiiiug' dei' isuiuereii 1, 3, 2 cii i, 3, 6 te \'ei\vac-hteu, iiuuir

niet die van licl isomeer J, 3, 5.

3. Z ij s t a a ii o p p a r a -plaatsen tot e 1 1< a ii d e r

> Beitle suhslidienten ondersteunen dan elkanders werkin»- niet.

|,j

' " Als hoofdj)rodnkt is hier 1, 2, 4 te verwaoliten, maar wel-

\!' •I liclil ook ], 3, 4 als ne\eni)i-oduct. Dit zal ook afhangen van\4 ,

'
.

'^ _

ij'
de \erhouding, waarin de o- en p- isonieren C,H<AC en

C.H,BC ontstaan.

II. Beidf' aaiiinezuje substituenten riekten naar <le rneta-pïaats.

1

.

Z ij staan op o r t h o - p 1 a a t s e n tot e 1 k a n d e r.

A De beide substituenten zullen elkanders werking gedeeltelijk

/^i\,, ondersteunen, daar behalve het meta-derivaat als hoofdproduct

|-, ;i 1
ook de ortho- of de para-verbindingen ontstaan als C in CuHjA

"V en in C.HjB ingevoerd wordt. Hoofdproduct zal 1, 2, 3 zijn

indien B als nevenproduct de ortho-verbinding heeft : i, 2, 5 daarentegen

als de p-verbinding nevenjiroduct is. In ondergeschikte hoeveelheid

zijn ook de isoraeren I,'2, 4 en 1, 2, 6 te verwachten.

2. Z ij staan op in e t a - p 1 a a t s e n tot e 1 k a n d e r.

Dan zal de substitutie naar 5 sterk begunstigd zijn. Of, en

zoo ja op welke andere plaatsen nog substitutie intreedt, zal

[s :i! van de nevenproducten afhangen, die bij de invoering van

C in CjHjA en in C^H^B ontstaan.

3. Z ij staan op p a r a - p 1 a a t s e n tot elkander.

Een gedeeltelijke ondersteuning van elkanders werkzaamheid

zal er bestaan als A en B ook naar ortho-plaatsen richten. Dan zal

1,3,4 hoofdproduct zijn; maar ook 1,4,2 is als nevenproduct

te verwachten.

/

3

4

111. Een run de aanwezige groepen {A) richt naar de para-

nrtho-plaatsen, de andere (S) nnar de meta-plaats.

1 . Z i j staan op o i' t h o - p 1 a a t s e n tot elkander.

A A en B ondersteunen elkanders werking. De plaatsen 4 en

"'Xj, 6 zijn daardoor begunstigd en 4 meer dan 6 indien p-CjH^CA

si hoofdproduct bij de invoering van C in C^HsA is. Wellicht

zal in ondergeschikte hoeveelheid ook substitutie op de plaats

3 intreden, indien B ook naar de ortho-plaats richt. Richt echter B

behalve naar meta- ook naar de para-plaats, dan zal 1, 2, 5 in|)Iaats

van 1, 2, 3 in geringe hoeveelheid te verwachten zijn.
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2. Z ij > t a :i II n |i III (•
I a - |i I a al > r ii lul cl k a ii d (• v.

X

' Daar A naar 2, 4. <!, 1! naar 5 riclil, /.ouden in ilil lii'xal

'i :)
|.

allt' vier iiionelijkc isnnn.Tfii ic vcrwaclilcn zijn.

.'i. Z ij > t a a 11 n |i |i a r a - 1> 1 a a I s {' 11 lul e I k a n <l i' r.

^
llierhij (nnioisa'iiiieii hciiio snltsiilnoiilon elkander; dienlen-

6 j. gevnljje zal 1,4,2 liel iiüofdiirodiicl der reaelie moeten zijn.

'*
'• Riciit 1>, i)eliaivo naar mcia, ook naar oitiio, dan is eeue kleiiic

i.
Iioeveeilieid \aii liet ixmieer 1 . 4, .'5 Ir vciwacliten.

ITit liet lioveiiblaande lilijkl, dat sjeelils in drie van de nejj;eii

gevallen de werking: van heide }i:rue|»en elkander xolleiliti' ondersteunt

en dus inei urnoie w aar^cliijiilijklieid nia'i \ei\vaclil w (H-den dal de

snbstiliilie <>|) de aliliis l)egnnsti<'de plaa'.s zal intreden. In de zes

overige toevallen zal men omtrent liet verloop der snlistitiitie enkel

dan eeniire zekerlieiil erlanjren. als men de snellietlen der siibstitnlie

in (',lliA en in (",ilM'> kent: altijd in de veronderstelling dal de

heide iUinvvezige groepen A en ii elkanders werking niet, of althans

niet aanzienlijk storen.

Xu zijn echter directe nielingen \aii snhsiiiiiliesneiliedeii sieclils in

zeer gering aantal uitgevoerd : en in vele gevalleji ook onnitvoerhaar,

daar de siihstitnties met te groolc snellieiil verloopcn. Met helmlp

van de hovciiNlaaii<le lal)ellen hwt zicii echter omtrent de volgorde

in grootte dier •snelheden een en ander atleideii, helgecn voor de

voorzegging van hel i|nalitatieve verloop der substituties voldoende is.

Vooreerst de vcrlionding der snelheden van substituties naar |»ara-

orllio-plaalsen eenerzijds. iiixar de mela-plaals anderzijds. In het alge-

meen kan men zeggen, dat mela-Mibsiiiulies langzamer gaan, dan

p-o-snbstitntie.s. Nitrobenzol b.v. wordt langzaam gcnitreerd, ehloor-

bcnzol momentiiiui. I'Ikmio! woidl snel, benzoëzniir onder dezelfde

om>landi;.'liedeii langz:uiin gesnll'oneerd. l'it de labellen volgt nu. dat

de |»-o-siibstitulies in hel algemeen veel .sneller <lan de meta-siibstitnties

moeten verloopen. Want in geval III, 2 waarbij A,,.,, op 1 en Hm 0|»

',i staal, zonden alle 4 isomeren te verw.ichlcn zijn. Nu li'i'il ('chlcr

de ervaring, <lat hel isomeer l,.'i, "i, dal onder den imloed van 15

zon moeien ontstaan, nooit wordt w;u\rgcnomen (zie ondcrstjuviide

tabel III, 2;. Dit moet echter liet geval zijn als de meta-snbstitntie

zeer veel langzamer dan de p-o-snbstitiitie verloopt, want dan is deze

liuUste reeds geheel ten einde gelo<»pcn, als eerstgenoemde nog slechts

voor een zoo gering gedeelte is ingetreden, dat de gevormde liocveel-
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lieid iiiel;i-|inMliicl heneileii ilc liix'ii/.cii der aualvlisclie melii(j(lL'ii

komi Ie vallen.

Rest dus nog de volgurde der siihstituliesnelhedeii voor de nietu-

riehteiide snbstitueiiteii eenerzijds en \ooi' de para-ortlio-riohtende

substituenten anderzijds, vasl te stellen.

Wat deze laatsie betreft, i)etreft, geven de bovenstaande tabellen

daarvoor de volgende gegevens.

Wij onderstellen, dat in het benzol twee ongelijke substituenten

aanwezig zijn, beide naar p-o-plaatsen dirigeerende en tot elkander
Apo Apo

0|) ortlio- en op [)ara-plaatsen staande, dns |e
j

-\^'^''' en | II

Bpo

Uit de tabellen bliikt, dat dit in de volgende gevallen onderzocht is:

Aanwezig
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licloekeiil ilil, <lal clilitor eeiio jirootere sulistitiiticsiiellicid veroorzaakt

(laii liiiMiiii. Ai-lili'r C"l, CU, staal i" <lc ortlui-kdlmu 4.(i, in de para-

kolom 2.3. Heitle jjeveii aan, tlal eliloor ook liier de f^rootere siiel-

lieid hewei'kl, daai- 4,. resp. 2 de lioofdpi-odiuMcn zijn. Men kan dit

in liet kort voorstellen door Cl ^ Br en ('1]>C1I,. iiij de condjinatie

r>i-. Cll, is in de urdio-reeks 4, in de paia-reeks 2 liet liootdiiiddiiet :

dn.s Mr ^ CII, . Daarentegen is bij de eoinhinaties Hr, NI!,, mllr, (Ml

lief liootdprodnet in de ortlio-rcfcks 5, in de [)ara-recks li. Derlialve

Mioel XH, ^ llr en ook ()ll]>Hr zijn. Om te beslissen, welke tier

twee irroepen (>II en NIl., de grootste rem*tiesnellieid veroorzaakt,

lieet"! men de eijt'ers der cnmiiiiiatie NII.^,()H te raadplegen. .Men

vindt liier in <le ortlio-reeks ~k in de para-reeks 8 staan, dus is

<MI>NH.j. lil de tabel blijkt voorts, dat steeds de cijfers 5 en 3

in de orilio-knidni samengaan met liet eijfer 3 in de para-kolom.

Wordt echter liet cijfer in ile ortlio-kolom 4 voor het hoofdproduct,

zooals bij de combinaties Cl, Cll. en llr, ('II,, dan slaat te gelijkertijd

hel cijfer in de para-kolom voor liet hooldproduct in 2 om, zooals

dit volgens de boven ontwikkelde geziclitspunten ook het geval moet zijn.

()|i de hier nüeengezetle wijze laten y.ich nu de belangrijkste, naar

para-nrtho richtende snbstituenten naar de grootte der door hen veroor-

zaakte substitutiesnelheden ortlenen ; men verkrijgt dan de volgorde :

Oil >NH,>CI > i;r>.l >CII,

.M.\KTi.\si;.\, die de nitreeringssnelheid van eenige stoil'cn in gecon-

centreerd zwavelzuur heeft gemeten, komt ook lot het resultaat, dat

de snelheidsconstanie dier reactie bij aanwezigheid der hvdroxylgroep

grooler is, dan bij die van methyl.

Voor de beoordecding der volgorde van de substitutiesnelheden l)ij

iiivnwezigheid der naar nieta-|»laatsen dirigecrende groe[ten l)iedcn de

tabellen sleelits zeer weinig materiaal. Het eenige, goed geconstateerde

feit is eigenlijk slechts te ontleenen aan de nitratie van oiIIki- en

para-sulfobenzoëzuur. Hij hel eerste ontsliuvt de verbinding

C(),1I,S(),I1,N(), = 1,2, 5,

bij het tweede de verbinding 1,4,3:

CÜ,H COjll

/\so.ii /\
II II

SOjlI

I5eidc geven dus jian, dal de carbo.xylgroep eenc grootere substitutie-

sneliieid veroorzjiukt ilan de sidfogroep, daar de nitrogroep op incla-

plaats It-n opzichte van carbo.wl m niel van de snlfogroep gaal

staan. I>il woidi oo|< weder door de onderzoekingen van .M\i<TtNSKN
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bevestigd, die voor de nitratiesiiellieid iii geconcentreerd zwavelzuur

liij 25
' de volgende constanten \'ond :

K
1.5

26

100

Nitrobenzol

Benzolsulfozunr

Benzoëzunr

Men zal dus de volgorde

CO,H > SO,H > NO,
lielilieii.

l'it liet bovenstaande is dns gebleken: 'J°. dat de substitutiesnelheid

naar o-p-plaatsen veel grooter is dan die naar de nieta-plaats ; 2°. de

\oigorde dier snelheden xoor de naar p-o-plaatsen richtende substi-

liienten .3° hetzelfde voor de naar de ni-plaats richtende snbstituenten.

Het moet nu mogelijk zijn, als de grondstellingen, waarxan werd

uitgegaan juist zijn, (mi met behulp van deze gegevens te voorspellen,

welke isomeren er bij de invoering eener groep C in een gegeven

lichaam C,H^AB zullen ontstaan, en wat het hoofdprodnkt zal zijn.

Inderdaad blijkt uit onderstaande tabellen, dat dit doel geheel bereikt

is. Zij zijn ontleend aan de tabellen van blz. 509 —511.

Indien de cijfers box'en elkander zijn geplaatst, beteekent dit, dat

niet l)ekend is, wat het hoofdproduct der reactie is. Voor de groep

NHj is aangenomen, dat zij naar p-o-jdaatsen richt, omdat de gevallen

van meta-substitutie ondei' den invloed dezer groep slechts onder

zeer bijzondere omstandigheden optredeji.

-A-op

Geval I, 1. |6

Buil

Aanwezig ? —

*
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Aop

Geval I, 2. |6 ^
\3 S| Bop

Aanwezig f — '^. -: Ö 2, O.
i ^ Ö z. Z^

-O ^ ö ' Ö ' ® è !2 '
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Geval II, 1.
i

Am

5 ;)'

1
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Aop

/i\Bm
Geval III, 1. |8 21

Is -i]

L>

Aanwezig ^—*-
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Aop

Geval III, 3.
f'
15 3lw
Bm

Aanwezig
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verloopt liet inoineiita;i:i. l'henol is reeds bij gewone teinperadiiir met

geconc. zwavelzuur sulfoneerbaar, toluol niet of /.oei' laiitizaaiu ;
wel

is waiir wordt toluol snel genitreerd, uuxar de inwerking van sal-

|)eterzuiir op plieiiol verloopt toch zonder twijfel met veel grooter

hevigheid.

N'aii de meta-substitueerende groejien zij gewezen op nitrobenzol

en ben/.oezniir. Volgens Martinskn verloopt de nitratie van nitro-

benzol langzamer dan die van benzoëzuur. Dit is t)ok het geva! hij

tie ehloreering en broineering, want benzoëzuur is, hoewel moeielijk,

toch (liioct lialogeneerbaar, terwijl bij nitrobenzol dit eerst met belnilp

van een katalysator mogelijk is. Ook vond Martixskn, dat benzolsiilfo-

zniir langzivmer geintreerd wordt dan benzoëzuur ; zoo is het ook bij de

sulfoneering ; want voor de sulfoneering van benzoëzuur was verhit-

ting op 2üO^ gedureudt' 1 uur voldoende om het proces volledig te

doen \erloopen, terwijl bij benzolsulfozuur met veel grootere over-

maat aan zuur van hetzelfde S(),-gehalte op 200—220° gedurende

3 uur moest worden verhit.

Blijkt door snelheidsmetingen, dat deze betrekking inderdiuid bestaat,

dan zoude men daarvan omgekeerd ook gebruik kunnen maken om
tot eene beoordeeliug der snelheden van zeer snol vorloopende sub-

stituties te komen. Of b.v. de nitratie van oliloorbenzol sneller dan

die van toluol verloopt, zoude dus kninien gevonden worden door

meting van de snelheid, wimrmede beide gesnlfoneerd worden, daar

sidfoneeringen meestal langzaam verlQopende processen zijn.

Ain.sli'rdmn, Clu'in. luh. il. Univ..

December jyOJ).

Physiologie. — De lieer Pp^vkluarixg doet een mededeeling, ook

namens den Hoor C. J. C. van lIoofiKNiirvzi';: „Over de vorinhij/

ruil Lrcaliif in 'Ir .sinm-n. hij ilen louu.b' en hij de ver.'il/jviiiif."

Vroeger ') heb ik in doze Akademie oen mededeeling gedaan

omtrent een (inderznok \au de lleereii \'an lloo(;KNnivzK en Vi'.itri.oiaiif,

over de afscheiding van krcyitinine bij den mensch, waaruit bleek

dat de afscheiding van die stof hij een voldoende gevoed mensch

door spierarbeid niet wendt verhoogd. Sedert dien tijd is het onder-

zoek, dat in'euwe uitziohten bood, nu door Folix een goede methode

voor de bepaling der kreatinine was gegeven, door Van Hoo(;i;M(rYZK

eu Veki'i.oküii en door verscheidene anderen voortgezet. Uit die

') Verslag van de vergadeiing van 'ÓO Üepl. 1'JOh.

35*
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onderzoekingen is de opvatting voortgevloeid, dat, bij het \'erbruik

van eiwit in de weefsels bij gewervelde dieren, kreatine ontstaat en

dat deze stof voor een deel onder oxydatie ontleed, voor een ander

deel, in het bijzonder door de lever, in het anhydride, kreatinine,

wordt veranderd, dat verder de aldns gevormde kreatinine gi'ooten-

deels door de nieren nit het lichaam wordt verwijderd ').

Men is wel genoodzaakt aan te nemen, indien deze opvatting juist

is, dat de door de nieren afgescheiden kreatinine voor een belangrijk

deel van de kreatine der spieren afkomstig is, niet alleen omdat de

spieren rijker zijn aan kreatine dan andere organen, maar ook omdat

juist de spieren een zoo groot deel van het lichaamseiwit bevatten.

Die onderstelling scheen niet onaannemelijk, ondanks de bevinding

dat de afscheiding van kreatinine niet door spierarbeid wordt ver-

hoogd. Er werden waarnemingen gedaan die op een verband wezen

tusschen de afscheiding van kreatinine en een ander verschijnsel, dat

"/an de spiercontractie in engeren zin onderscheiden moet worden,

den spiertonus. Van Hoogenhüyze en Verploegh vonden de afscheiding

gedurende den nacht geringer dan over dag, evenzoo vonden zij

opmerkelijk weinig kreatinine in de urine van oude menschen en

van patiënten bij wie een aantal spieren vei'lamd waren, terwijl

daarentegen bij koorts de urine meer kreatine dan gewoonlijk bleek

te bevatten.

Dat inderdaad de vei'korting van de s|)ier bij den tonus op luidere

wijze tot stand komt als bij de, zooveel meer onderzochte, snelle

conti'actie en dat, wanneer op een enkelen prikkel een trage contractie

volgt, beide wijzen samenwerken, is zeer waarschijnlijk gemaakt.

Reeds meer dan 20 jaien geleden sprak Grützner ^) de onder-

stelling uit, dat de lang aanhoudende samentrekking door een andere

soort van spiervezelen zou worden bewerkstelligd dan die, welke een

snelle contractie veroorzaken. In het eerste geval zouden vezelen van

den tjpus der roode, in het tweede vezelen van den typus der witte

spieren in het spel komen. Later is door anderen, in het bijzonder

door BoTTAZzi '), de stelling verdedigd, dat de tweeërlei samentrekking

door twee verschillende bestanddeelen van denzelfden spiervczel, de

snelle door de dubbelbrekende übrillen, de trage door het sarkoplasma

wordt uitgevoerd. Mosso ^) maakte bezwaar tegen deze stelling en

vestigde de aandacht op de, voor korten tijd in deze Akademie door

1) Zie Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde 1908, II. p. 1663.

2) Pflüger's Archiv. Bd. XLl, S. 280.

3) Journ. of Physiol. Vol. XXI, p. 1, Arch. f. Physiol. 1901, S. 377, Arch. Ital.

de Biol. T. XLII, p. 169.

1) Arch. Ital. de Biol. T. XLl, p. 183.
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BoEKE '") op nieuw in het licht gestelde dubbele innervatie der spier-

vezelen.

Hoe men intiisschen de zaak ook mag opvatten, er is in elk geval

reden om aan te nemen, dat do tweeërlei saniontiekking mot twee-

ërlei scheikundige werking moet gepaard ga^in. Nu bij de gewone

arbeidsverrichting der spieren, die in hoofdziiak op snelle en tetanische

contracties berust, geen vermeerdering van het verbruik van eiwit

en van de afschoiding van krealinino was gevonden, mocht ilo vraag

worden gesteld, of misschien bij de tonische samentrekking vorming

van kroatine in de spieren kon worden aangetoond.

Dat onder bepaalde omstauiligheden do spieren mooi- krcaiino bij

de samentrekking aan hot l)lecd afstaan dan anders, is reeds gevonden

door Wkhek'), met betrekking tot het, naar Ii.\N«KNDOKFF's methode

behandelde, in Ringku's vloeistof klo|)pendo iiarl. Ook vond liij ecu

belangrijke verhooging van do afscheiding van krcaliniue bij een

hond, nadat door vergiftiging met cinchonine hevige krampen bij

het dier waren opgewekt. Niet alleen in het laatste geval, waarin

hot ilier ruim oen uur lang ,,in heftige tonische en klonische kram-

pen verkeerde", nnxav ook ten o|>zichte van het uit het licha;im ge-

nomen hart, mag worden aangenomen dat tonus eon rol heeft gespeeld.

Om echter met meer zekerheid gevolgtrekkingen te kunnen maken,

liel)ben wij het gehalte aan kreatine onderzocht van spieren, oudor

omstandigheden die zooveel mogelijk toelieten over den invloed, hetzij

van tonische, hetzij van snelle sanienlrokkingen te oordeelen.

De bepalingen geschiedden altijd op dezelfde wijze. De fijngesneden

spieren werden eenige uren achtereen in 0.1 7o Htll gekookt, tengevolge

woiirvan het weefsel geheel uiteenvalt en alle kreatine in de vloeistof

overgaat. Hot e.\tract werd door indampen geconcentreerd on dan

met hol dubbele volume normaal zoutzuur een half uur in de

antoklmvf op 115° C. verhit, woiirdoor de kreatine volledig in kreatinine

wordt omgezet. De bepaling werd <lan, volgens de methode van

Foi.iN, met den vroeger in fleze vergadering vertoonden coioi'imotcr

verricht.

Allereerst hebben wij enkele waarnemingen te vermelden omtrent

vermindering van liet gehalte aan kreatine van spieren, wivjxrvan de

tonus, tengevolge van doorsnijding der zenuw, opgeheven was. Aan-

vankelijk verkregen wij bij het oiidoizock van do spieren der achter-

pooten bij konijnen en bij een jongen hond. na eenzijdige klieving

van den nervus iscliia<Jicus, zeer onregelmatige uitkomsten. Nu eens

werd in de spieren van «len verlamden pool minder, dan weer meer

') Verslag van de vergadiTing van 2:5 April 1'.)09.

2) Anh. f. exp I'.ilh. umi l'liarm. Dd. LVlIl, S. 93.
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vertebraten, waarbij zonder hinder de bloedstroom i<an worden uit-

gesloten, bezig te houden (in spieren van ongewervelde dieren is

geen kreatine gevonden; zij waren dns voor ons doel onhrnikbaar),

toen mijn rollega Prof. R. Magnis ons op een middel opmerkzaam

maakte om, bij katten, spieren aan de eenc liciiaamsliolft in ki-at-h-

tignn tonns te brengen, terwijl de gelijknamige s|)ioren aan de andere

zijde, zonder stoornis in de werking der centrifugale zenuwen en in

den bloedstroom, verslapt blijven.

.Smkkrincton') heeft gevonden, dat zich, wanneer men bij (lie|) gciiar-

kotiseerde honden, apen, katten, konijnen of cavia's den iierscnslam

in de streek ilor achterste corpera quadrigemina doorsnijdt, na korten

tijd de zoogenaamde ,,decerebrate rigidity", ontherseningstijflieid, nni-

wikkelt, een hum aanhoudende tonische .samentrokking van bepaalde

spiergroepen, waarondor vooral de strekspieren \an de ledematen

en de ophelfers van t\en kop en den nek op den voorgrond komen.

Deze toestand is afhankelijk van impulsen die aan Ac peripherie, in

de iwngetaste lichaamsdeelen zelven, ontstaan en door centripctale

zenuwen naar het ruggemerg worden geleid. Van d;mr dat de stijfheid

niet ontstaat in die deelen waarvan de daarbij behoorojide aclilorsle

wortels doorgesneilen zijn.

Prof. MA(iMs had nu de groote vriendelijkheid vijf katten zooilanig

te o|)ereeren, dat de eene voorjioot twee, drie uren achtereen in tonus

werd gebracht, terwijl de andere |)ooi slap bleef. Nadat bij hel,

eei-st door ether, (hxariia door chloroform, volkomen bedwelmde dier

aan de linkerzijde de achterste wortels van de vier of vijf onderste

hal.szenuwen en van de beiile bovenste borsizemiwen waren dourge-

sne<len, werd de hersenstam gekliefd. Spoedig geiaakte nu de rechter

poot in louus, terwijl de linker slap bleef. Soms werd ook nog, Ier

vci"slerking van den tonus in 'den voor|)Oot, hel ruggemerg, ter hoogte

van den Uden borstwervel, doorgesneden. Als de tonus een paar

uren had ge<luurd, werd het dier door verstikking gedood. Terstond

daarna werd ;uiu beide zijden de Iriceps brachii uitgepre[)arecr(l,

fijngesneden en in zoutzuur gebracht.

In alle proeven vonden wij de spier die in tonus had verkeerd

rijker aiin krealine dan de slap gebleven s|)ier, en wel, uittivdiiikl

in nigr. kreatininc op 1 grm. spiei-, aldus:

Tonus Slaj) Verscliil

I ü.tüio :j.()i)() o.coo

:i.84H (».4'.t2

:{.!)()2 o.;{i7

;J.1H5 ( 1.(52

1

2.963 0.235

') Joum. ol. Physiol. V..I. XXil. p. 310.

11
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Opmerkelijk is her dat dit verschil vrij wel gelijken tred houdt

met liet verschil dat bij de proef in de samentrekking der spieren,

rechts en links, werd waargenomen. In proef I en nog meer in IV,

was de stijfheid rechts zeer fraai ontwikkeld, in II was de tonus

krachtig, maar van minder langen duur, in III was de tonus rechts

goed, maar \ertoonde ook de linkei- voorpoot nu en dan eenige

stijfheid, hetgeen ook in V, ofschoon in mindere mate, voorkwam,

terwijl hier de stijfheid zich slechts langzaam en in niet zoo lioogen

graad als anders ontwikkelde.

Wij meenen uit deze proeven te mogen afleiden, dat door de in

tonus verkeerende spieren meer kreatine gevormd was dan door de

verslapte. Voor de onderstelling dat het verschil zou mogen worden

toegeschreven aan een verhoogde ontleding van kreatine in de \er-

slapte spieren, schijnt ons geen enkele grond aan te voeren te zijn.

Verder hebben wij een aantal proeven genomen bij kikvorschen

(Rana esculenta).

Vooreerst werd de invloed van prikkeling met inductiestroomeii op

het gehalte der spieren aan kreatine onderzocht. Daaromtrent zijn mede-

deelingen bekend van Mellanby') en van Graham Brown en Cathcart.')

Mkllanby bracht de spieren, door direkte prikkeling in tetanus en

vond dan een zoo geringe vermeerdering van het gehalte aan kreatine,

dat hij tot het besluit komt : "that the performance of mnscular

work leaves creatin unatfected". Broavn en Cathcaiit prikkelden de

spieren door middel van de zenuw en vonden een iets belangrijker

verhooging, van 7 a 137o, in \'iei' [iroeven, waarbij de bloedstroom

was opgeheven. Bij behouden bloedstroom vonden zij eenige ver-

mindering, niet alleen bij kikvorschen, maar ook bij konijnen, waarbij

echter in aanmerking dient te worden genomen, dat, ten gevolge

van de prikkeling, de spier ruimer met bloed werd doorstroomd,

zoodat een juiste vergelijking met de rustende spieren niet goed

mogelijk is.

Wij hebben proeven genomen met kikvorschen, op drieërlei wijze,

altijd met uitsluiting van den bloedstroom. Vooreerst werd, na ver-

nieling van hersenen en ruggemerg en doorsnijding van het hart,

de nervus ischiadicus aan één zijde, hoog aan de dij blootgelegd,

doorgesneden en met een reeks van snel opeenvolgende inductie-

slagen geprikkeld. De prikkeling duurde telkens Va minuut, waarna

Vs minuut rust werd gegeven, ongeveer een uur lang. In de tweede

plaats werd de proef overigens op dezelfde wijze ingericht, maar

werd de zenuw, ongeveer een half luir lang, met behulp van

1) Journ. of Physiol. Vol. XXXVI, p. 447.

=) Bio-Ghemical Journ. Vol. IV, p. 420.
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Engkt.manx's 1-liythmisclien polvrliootooin, 24 malen in de minuut

afwisselend niet een sluilings- en een openingsinductieslag geprikkckl.

Eindelijk werden nog twee proeven aldus genomen : de kikxorseh

werd in liet lendengedeelte dwars doorgesneden, waarna van liet

aeliterstel de linid werd weggenomen. Nii werd dit .sciirijlings op

liet tiissclienscliot van twee, vlak tegen elkaar staande, hakjes van

cellnloid jreplaat.st, die met Rin(;kk's vloeistof gevuld waren, zoodat

iedere poot tot ongeveer halverwege de dij in üc vloeistof was

gedompeld. Daarna werd aan één zijde de isehiadiciis, van het

hekken uit, 24 maal in de niinuni met enkele sliiitiiigs- eu openiiius-

indui'lieslagen gejirikkeld, een half uur lang.

Het gehalte aan kreatine, uitgt'(lrukt in mgr. krealininc op I grm.

spier, werd gexonden als volgt

:

(iejirikkeld Rust Verschil (!c|)rikkeld Rust Verschil

I -AAW) 3:418 +0.(172 .1 3.:^6(; 3.386 — (),()2()

\ll 3.537 3.457 +0.080 .\ I ! 3.6J6 3.G83 — 0.0G7
' hll 3.(321» 3.550 +0.079 'lil 3.796 3.856 —0.060

'

l\ 3.567 3.5(50 +0.007

_
l I 3.203 3.230 —0.027

^"

I
II 3.585 3.593 —0.008

De verschillen zijn gering en vallen niet of nauwolijks hniten de

grenzen der onvermijdelijke waarneiningsfonten. Ijovendien is het

verschil mi eens ten gunste van de geprikkelde, dan weer van de

niet geprikkelde spieren. Wenscht men aan de grootste verschillen

die hij deze jnoeven wenlen gevonden, eenige werkelijke waarde

toe te kennen, dan helioeft men diwrnit nog niet af Ie leiden dat de

spier hij de snelle coniraclie kreatine vormt of verliest. Aan den eenen

kant toch is de ontleding van kreatine in de spier aan nog wel geheel

onhekeiide. iiiiuvr toch zeker wel wisselende invloeden onderhevig,

terwijl aan den anderen kant langdurig voortgezette jirikkeling ook

lot eenige lilijvendo samentrekking, tonus, ajinleiding kan geven.

Dat hij den kikvorscli gedurende den spiertonus, in tegenstelling

met de snelle contracties, de rijkdom der spieren aan kreatine toe-

neemt, terwijl die hij afweziirheid \au tnniis vorniindcrt, hlijkt uit

de volgende proeven.

Vnoreest wenl de invloed \aii ln'i n|iiiollen van den tonus, dnor het

uitsluiten der innervatie, onderzocht, eerst onder afsluiting van den

hloedstrumn, diXixrna hij ongestoorden hloedsomloop. In liet eerste

geval werd aan één zijde de ischiadicus doorgesneden en dan ajvii

heide kanten de wortel van de dij met een elasfieke ligatuur zoo

vast omsnoerd, dal hel hlocd in de valcn der zwemviiczen stilstond,
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zoodanig dat de ligatuur onder den niet doorgesneden ischiadicus door-

liep. In het tweede geval werd eenvoudig aan één kant de ischia-

dicus doorgesneden. Drie dagen na het doorsnijden der zenuw werden

de dieren gedood en de spieren van de achterpooten onderzocht.

Ischiadicus Ischiadicus

intact doorgesn. Verschil Intact doorgesn. Verschil

2.137 0.067

2.282 0.39fi

2.790 0.200

2.887 0.100

2.551 0.175

2.688 0.145

Zonder uitzondering werd dus in de spieren die sedert drie dagen

den tonus hadden verloren, minder kreatine gevonden dan in den

ongedeerden poot. Bij opgeheven bloedstroom was het verschil kleiner

dan wanneer de bloedstroom ongestoord voortging. Intusschen was

bij de afgebonden pooten het gehalte aan kreatine ook aan de zijde

van de ongedeerde zenuw kleiner dan het gewoonlijk bij den kik-

vorsch woi'dt gevonden. Er is dus waarschijnlijk aan beide zijden,

na liet ophouden \an den bloedstroom, kreatine ontleed. Ten opzichte

van de proeven bij ongestoorden bloedsomloop kan hetzelfde bezwaar

worden aangevoerd waarvan met betrekking tot dergelijke proeven

bij het konijn melding is gemaakt, dat men niet weet in hoever

misschien door verandering \an den bloedstroom de ufsoer van

kreatine uit de spieren is gewijzigd. Het is echter niet wel aan te

nemen dat de waargenomen verscliillcn daaraan zouden zijn toe te

schrijven.

Met veel meer zekerheid mag evenwel, naar wij meenen, het

verband tusschen tonische contractie en vorming van kreatine bij

den kikvorsch worden afgeleid uit eene andere reeks van proeven,

waarin, onder uitsluiting van den bloedstroom, spierlonus werd

opgewekt. Wij hebben de spieren blootgesteld aan de werking van

stoffen van zeer uiteenloopenden aard, die echter alle hierin over-

eenstemmen, dat zij den tonus opwekken, namelijk : veratrine, nico-

tine, chloorcalcium, rhodaan-natrium en coffeine.

Op de toniseerende werking van veratrine heeft in het bijzonder

BoTTAZzi gewezen '). Wordt de gastrocnemius ^'an een kikvorsch in

Ringer's vloeistof gedompeld die 1 : 2O0OO, of zelfs nog minder,

1) 1. c.
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veratrine bc\at, dan vorooiv-aakt prikkeling van don iscliiadicus met

een enkelen indnctieshvg een contraclie die veel langer aanhoudt dan

bij een in onvennenirdc Kin(;kk's vloeistof gedompelde spier. Aan de

snelle wordt een tn\ge conlractie toegevoegd.

Om den invloed op de vorming van kreatine te onderzoeken werden

de aoliterpooten van een kikvorseli in de zooeven genoemde eellii-

loidbakjes gebracht, waarvan het eene met 1viN(;i;r'.s vloeistof, het

andere met dezelfde vloeisKif waarin een bep;ialde hoeveelheid vera-

trine was opgelost, gevuld w;is. Nu weiden de beide iscliiadiei, van

het bekken uit, gedurende een iialf uur, 24 nuwl in tU' minuut

afwisselend met een sluitings- en eeu openingsinduclieslag geprikkeld.

Dan werden de spieren afgeprepareerd en, met de vloeistof waaiin

zij gedompeld waren geweest, op de gewone wijze voor de bepaling

\an kreatiue behandeld. De uitkomst was:
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Eerst werd een proef op de \'olgende wijze genomen :

Na vernieling van hersenen en ruggemerg werd 1 CC van een

1 Vo-oplossing van nicotine in Rixger's vloeistof in de buikholte

ingespoten, waarna zich spoedig de tonische contractie der voor-

pooten ontwikkelde. Een half uur na de inspuiting werd de bloed-

stroom, door doorsnijding van hef hart, tot stilstand gebracht. Nu

werd de linker ischiadicus lioog aan de dij blootgelegd, doorgesneden

en gedurende een half uur 24 maal in de minuut met inductieslagen

geprikkeld. Tot het laatst toe reageerden de spieren op de prikkeling

van de zenuw. (])p het eind was er een geringe rigor waar te nemen.

De geprikkelde spieren le\erden 3.491 nigr. kreatinine per grm.

spier, de niet geprikkelde 3.090 mgr. Yer.schil 0.401.

Daarna werden de proe\en op dezelfde wijze als met Aeratrine

genomen, met de volgende uitkomst.
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geheel op dezelfde wijze genomen als de vorige. De iiitkomsleii

volgen hier.

RlMiHK's vl.
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De spiere» contralieerde» zich op liet eind der proef niet meer.

Verstijving was niet te bespeuren. i

Ringer's vl. Citr. CofF. Verscliil

I 3.017 3.432 1 : 100 0.415

II 3.055 3.623 1 : 200 0.5G8

III 3.090 3.422 1 : 400 0.332

IV 3.194 3.551 1 : 400 0.357

V 3.316 3.519 1 : 800 0,203

De met cofleine in aanraking gebrachte poot was in 1 na 10

minuten, in II na een kwartier geheel stijf, terwijl de conti'acties

ophielden. In III, IV en V bleven de contracties tot het eind der

proef zichtbaar. Ook in die gevallen was de rigor zeer duidelijk, in

V evenwel niet zoo sterk als in III en IV.

In alle gevallen, zonder uitzondering, werd dus bij de spieren die

in tonus hadden verkeerd het gehalte aan kreatine verhoogd gevonden.

Zelfs mag het verschil, behalve bij cotfeine, nog iets grooter worden

geschat dan de cijfers aangeven, aangezien, op de genoemde uitzon-

dering na, de tonus met een geringe verhooging van het gehalte

aan water gepaard bleek te gaan. Dit verschil is echter zoo onbe-

duidend, dat het niet in aainnerking behoeft te worden genomen.

VermeenJering van het gehalte aan kreatine werd alleeu dan ge-

vonden, wanneer de spieren door j)rikkeling in tonus waren gebracht.

Indompeling van de pooten, gedurende een half uur, in de oplossingen,

zonder prikkeling, had geen invloed op de hoeveelheid kreatine. De
volgende proeven werden op de gewone wijze genomen, alleeu met

dit verschil, dat de zeiniwen niet werden geprikkeld.

Ringer's vl. Verati-. 1 : 5000 Verschil

3.954 3.954 O

Nicotine 1 : 100

3.544 3.510 0.034

CaCl.,0.72 7„

3.399 3.394 0.005

"NaNCS
3.340 3.336 0.004

Coffeine 1 : 100

3.295 3.327 0.032

In geen van deze gevallen was iets van stijfheid der spieren te

bespeuren.

Onze uitkomsten zijn dus volkomen in overeenstemming met de
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opvatting, dat de s|)iervezel, wanneer zij up een prikkel reageert

met een snelle contractie, op geheel andere wijze arbeidt als wanneer

zij in tonische contractie wordt gebracht. In het eerste geval verbruikt

zij stikstofvrije stof, in het tweede vormt zij kreatiiie, verbruikt zij

dus eiwit. Tegen de onderstelling van GrCtz.nek, dat elk dezer wer-

kingen aan een bijzondere soort van spiervezelen zou toekomen, pleit

o. a. onze bevinding, dat, hij het konijn, juist do roode spieren, die

zich door de tnuigheid van contractie onderscheiden, minder kreatiiie

bevatten dan de witte. Ofschoon de uitspraak van Hottazzi, dat

spiervezelen te sterker het verschijnsel van tonus vertoonen, naarmate

zij rijker zijn aan sarkoplasma, zooals reeds door Mosso in het licht

is gesteld, niet goed met de w;uirneming is overeen te brengen, mag

toch, vooral op groml van Engki.mann's omvangi-ijke onderzoekingen,

wel worden aangenomen, dat de snelle contrtictie door de dubbel-

bi-ekende elementen, dus door de spierfibrillen wordt uitgevoerd. Den

zetel van den tonus moet men dus wel in het sarko[)lasma zoeken

of misschien ook in de bestanddeelen der (ibrillon waartusschcn de

dui)i)elbrekende elementen een plaats vinden. Zeker zal het bij het

verder onderzoek omtrent de tweeërlei samentrekking der spiervezelen

van belang zijn ook op de door Hokkk op nieuw in het licht gestelde

dubiicle inncrvalie ile aamlarhl gericht te houden.

Wal het uitgangspunt \iui uns onderzoek aangaat, mcencn wij

de vraag, of de vorming van kreatine, en dus hel verbruik van

eiwit, in het lichiuuii, voor een belangrijk deel door den tonus

der sjiiereii wordt iieheer.scht, bevestigend te mogen beaiil woorden.

Iveeds \oor \ ele jaren is door PtLütiKK ') aangetoond van hoe

groot gewiciit de spiertonus is voor de warmteproductie. Is onze

incening juist, dan volgt daaruit ook, dat beperking van den

toevoor van eiwit mi>l hel voedsel, \v;ii\rn;u\r tegenwoordig door

velen w<»rdl gesireefd, een bedenkelijke zijde heeft. .Meclianischen

arbeid kunnen de spieren nji kosten van stikstofvrij voedsel ver-

richten: om echter ook in andere opzichten, dnor den tonus, aan

hel organiMne goeden dienst te liewijzen, heliben zij eiwit iioodig.

Dikwijls is de meening uitgesiu-oken, dat de verstijving der spieren

na den dood als een laatste spiercontractie zou zijn op te vatten.

Vooral IIkumann heeft de overeenkomst van ile veranderingen die

de spier bij de slolling oiidciL'iiat met die welke bij de coniractie

worden waargenomen, in hel licht gesteld. In het boven aangehaalde

werk van \os Füktii en Schwakz wordt aangetoond, dat juist zulke

1) PflCoek's Archiv, Bd. XNIII, S. 247.
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stoffen, die in staat zijn de stolling van spierplasma te bevorderen,

het arbeidsvermogen der spieren verhoogen.

Naar het schijnt, betreft de overeenkomst niet de snelle contractie,

maar den tonns. Wij hebben vermeerdering van de hoeveelheid

kreatine gevonden in kikvorschspieren, die door indompeling in water

van 42 of 45° C. verstijfd waren. De vermeerdering bedroeg in vier

proeven gemiddeld 0.305 mgr. kreatinine op 1 grm. spier (min. 0.204,

max. 0.460 mgr.).

Bij het konijn leverde het onderzoek eenige moeilijkheden op,

omdat daar de door Gottlieb en Stangassinger aangetoonde ont-

leding van kreatine een belangrijke rol speelt, en de zooveel dikkere

konijnenspier niet zoo snel geheel door verwarming verstijfd wordt

als de dnnne spieren van den kikvorscli. Wanneer echter de daaruit

voortvloeiende fouten zooveel mogelijk werden vermeden, werd ook,

zoowel bij de roode spieren \'an het konijn als bij de witte, in de

meerderheid der gevallen een duidelijke vermeerdering van de hoe-

veelheid kreatine in de verstijfde spieren waargenomen.

Ook bij het onderzoek van de spontane lijkverstijving der spieren

moest met het postmortale verdwijnen van kreatine rekening worden

gehouden. Wanneer echter de spieren van de eene lichaamshelft

terstond na den dood in zoutzuur werden gebracht en de gelijk-

namige spieren van de andere zijde na drie of vier uren, als de

verstijving zicli goed had ontwikkeld, werd telkens in de gestolde

spieren meer kreatine gevonden dan in de versch onderzochte. In

de vier gevallen die op deze wijze werden behandeld, vonden wij

eenmaal een buitengewoon groot verschil en in de andere drie

gemiddeld 0.260 mgr. kreatinine meer (min. 0.124, max. 0.336 mgr.).

De beschrijving in bijzonderheden van deze en tie andere mede-

gedeelde waarnemingen zullen wij elders geven.

Wij meenoi uit ons onderzoek te mogen afleiden, dat in de

spieren van gewervelde dieren, liij de warmtestolling en bij de lijk-

verstijving zoowel als bij den tonus, een scheikundige verandering

plaats vindt, die tot het ontstaan leidt van kreatine.
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Scheikunde. — De Heer Hoi.lkman doet, mede namens den Heer

J. HoïsKKEX, eene mededeeling: „Over de oorzaak der tegen-

.itellliifj tiLssc/wn de suhstituiie naar para-ortho-plaatsen en naar

de meta-ijlaaUi in de benzolkern."

Indien men in een monogesnbstitneerd benzolderivaat C.HjX een

tweeden substitnent invoert, ontstaan in hoofdzaak üf ortlio- en para-

derivaten, ór meta-dcri vaten. In liet eerste geval vormt zich soms

ook nog cent' kleine lioevcellieid mcta-derivaat : in het tweede ontstaat

naast het meta-derivaat als hoordpnMlucl de ortho- of de para-verl)in-

ding als nevenprodnet.

Van deze verschijnselen heeft men tot nog toe geene voldoende

verklariiiir kunnen geven. De volgende beschouwing kan wellicht

eenig licht diiarup doen vallen.

Als grondslag neme men de benzolformule van Kkkilé aan. In

X elke verbinding C,H,X staat dan X aan een dubbel gebon-

"J6 ^ii" d<?" koolstofatoom. Nu is bekend, dat de onmiddellijke

H '
"lil nabijheid eener dubbele binding van grooten invloed is op

" het gedrag van de daaraan gebonden groep of atoom. Men
denke b.v. aan de weinige geneigdheid tot dubbele omzettingen, die

liet «'hlooratoom in ,?-cliloorpropyleen CH. =: CHCl . CH, heeft, in

tegenstelling van hetgeen men bij alk\lchloriden en ook bij allyl-

chloridc CH, = CH.CH,CI waarneemt, in welke laatste verbinding

X niet direct ivan een dniibel gebonden C-atoom is geplaatst. Men
ma<; dus omgekeerd ook wel aannemen, dat X van invloed oji de

dubbele binding is, daar zulke wisselwerkingen tiissclien verschillcii(ie

atoomgrocpen in een zelfde molecule algemeen worden waiirgenomen.

Men onderstelle nu, dat die werking van X op de dubbele

binding, waaraan deze subslitiient is geplaatst, daarin bestaat, dat zij

óf de additie vergemakkelijkt, öf die bemoeilijkt. Dan is er — volgens

de lieschouwiugen van TiiiKi.i'. over geconjugeerde dulibelc bindingen

— Ie verwachten dat nuk de athlitie aan de plaatsen I on 4 dien-

zclftleii invloed van X zi\l ondergaan. Daiirentegen kan de iuldilie

aan de dubbele Ifindiiif; 2, 3 dooi- X ;,'eeii jrioole wijziging onder-

gaan, omdat X (evenals in allyichloriedj niet direct aan die dubbele

binding stjuit. Met anilerc woorden komt deze hypothese daarop neer,

dal onder den invloed van X de a<Iditiesnelheid aan rle plaatsen 1 , 6

en 1,4 veitrioot of verkleiii<l wnnlt, teiu ijl zij aan de plaat.sen 2,3

weinig verandering ouderi^aal.

Het mag zeer wimrschijnlijk geacht worden, dat aan eene substi-

tutie in de bcnzolkern eene additie voiuafgiViU. Wordt C,HjX b.v. in

3(5

Vcrslagcu der Afdeeling Naluurk. Ül. XVll. A". 1909/10.
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te loor gaan, maar dat zij toch van aanzienlijken invloed zijn oj> do

snelheid, waarmede eenerzijds de dubbele liinding, anderzijds hot

geconjugeerde systeem reageert. Er ligt hier nog een wijd veld van

onderzoek bijna gelieel onontgonnen. Uit het feit, dat in de meeste

gevallen bij />-i»-substitutie het para-derivaat in verreweg de grootste

hoeveelheid onlstjxat, moet men afleiden, dat X een nieuwe substitnent

zoover mogelijk van zic-h af tracht te plaatsen.

Dat naast nieta-verbindingen als hoofdproduct, ook dikwijls ortho-

derivaten ontslaan, iaat /.ich uit het voorafgaande terstond afleiden.

Immers de primaire additie heeft dan aan de koolstofatmen 2 en 3 jilaats.

Nu kan zich hierbij de snbstituent (b.v. NO,), zoowel iUin het koolslof-

atoom 2 als aan 3 |»laatsen. In de tot hiertoe bestudeerde gevallen

is het meta-product steeds hoofdproduct geweest ; dit is wellicht op

dezelfde oorzaak terug te voeren, die maakt, dat bij de t;-jfj-substi-

tuties de //-verbinding hoofdproduct is.

In andere gevallen ontstaat echter naast de meta-verbinding als

hoofdproduct, als voornaamste bijproduct de para-verbinding. Men

zal dan aan te nemen hebben, tiat de vertragende werking van X
niet zoo aanzienlijk is, dat ook nog niet additie volgens po-plaatsen

kan intreden. Een voorlteeld hiervan is de sulfonecring van benzoe-

zuur eenerzijds, en van benzolsulfozuur anderzijds. De nitratiesnel-

heid van iienzoëzuur in zwavelzure oplossing is volgens Martinskn

ca 4 maal grooter dan die vau benzolsulfozuur. De vertragende

invloed op de substitutie-snelheid is dus bij de carboxylgroep geringd'

dan bij de sulfogroep. Dixixruil zoude dus moeten volgen, dat bij de

sulfoneering van benzoëzuur meer para-verbinding moet ontstaan dan

bij die van benzolsulfozuur. De sulfoneering van benzoëzuur is niet

quantitalief bestudeerd, doch men kiijgt den indruk, dat hierbij veel

meer para-verbinding, dan bij sidfoneering van benzolsulfozuur, onder

dezelfde omstandigheden, gevormd wordl. Nauwkeurige quantitaticve

bepaliiiiren ontbreken nog nagenoeg geheel, die ter verifieering vau

de opgestelde hypothesen kuimen dienen.

In afwaehting van verdere .snelheidsbepalingen van substituties en

van verdere (pnmtitilieve bepalingen der relatieve hoeveelheden, waarin

de isomeren ontstium, schijnt echter het bovenstaande niet geheel on-

geschikt om allhans over de (|ualitatieve zijde van het substitutie-

vraivgsluk, \oor zooverre dit de twee typen van substitutie betreft,

eenig licht te verspreiden.

Is nu iloor hel bovenstaande ook al eenig inzicht verkregen, Wiuirom

öf hoofdzakelijk |>ara-orllio- «if hoofdzakelijk meta-derivaten oulstaan,

voor «If voorspolliri;: wjuirheen een bepaalde groep een nieuwen suli-

36»
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stituent zal richten, is daardoor nog niets gewonnen. Want exenuiin

als men tot nu toe in het algemeen kan zeggen, waarom sommige

katalj'satoren versnellend, andere vertragend werken, of waarom

bij aanwezigheid van sommige substituenten reacties intreden, die bij

hunne afwezigheid uitblijven, laat zich hier in het bijzondere geval

der substitutie in de benzolkern een kenmerk aangeven, waardoor

men van te voren kan weten of een aanwezige substituent versnel-

lend of vertragend op de additie aan het geconjugeerde systeem zal

inwerken, m. a. w. of de substitutie naar para-ortho- of naar raeta-

plaatsen zal 'geschieden. Men zal dus voorloopig als feit enkel moeten

aannemen dat de halogenen, NH, OH en alkyl naar.para-ortho-plaat-

sen richten, CO^H, SO3H, NO, , COCH3 naar de meta-plaats, om enkel

de belangrijkste te noemen.

Wel echter schijnt het ons mogelijk toe, om uit het gedrag dezer

substituenten af te leiden, hoe andere, daarvan af te leiden substi-

tuenten, zullen richten. Zulke substituenten kan men zich nl. uit de

genoemde opgebouwd, of door substitutie daaruit ontstaan denken.

Daarbij zijn dan twee gevallen te onderscheiden : of wel de substi-

tuenten die een complex opbouwen dirigeeren in denzelfden zin ; of

wel in tegengestelden zin.

In het eerste geval laat zich verwachten, dat het complex naar

dezelfde plaatsen als zijne componenten zal richten. Inderdaad is dit

in overeenstemming met de feiten, hetgeen aan eenige voorbeelden

moge getoond worden. Hierbij wordt wederom gebruik gemaakt van

de \'olgorde der substitutiesnelheid, die in een vorige verhandeling

(zie p. 507) voor de verschillende groepen is afgeleid en welke toen

is voorgesteld door

OH > NH, > Cl > Br > J > CH,

waarbij OH de grootste, CH3 de kleinste versnelling veroorzaakt; en

door

CO,H > SO,H > NO,

waarbij CO^H de minste, NO, de grootste vertraging teweeg brengt.

Men beschouwe nu b.v. het aniline. Volgens het bovenstaande is

te verwachten dat de groepen O Alk, NH Alk en N (Aik)j naar

dezelfde plaatsen zullen lichteii als OH en NH,. Dit l)lijkt zouder eenige

exceptie te geschieden.

In de tweede plaats zij gewezen op toluol en zijne in de zijketen

gehalogeneerde derivaten. Wordt in deze laatste in de kern een

substituent ingevoerd, dan zoude deze op dezelfde plaats moeten

treden als in toluol zelf. Ook dit wordt door de ervaring, wat de

halogeneeringen betreft, bevestigd. Hiermede schijnt echter in tegen-

spraak te zijn, dat bij de nitratie van benzalchloried en benzotri-
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ciiloried meta-nitrobenzoë/.uur is verkrejreii. Het is echtor meer dan

wtiarscliijiilijk te acliten, dat daarhij dexe eldorideii eerst in heiizal-

dehyd, resp. benzoëzuur zijn omgezet en daiirna de iiitratie heeft

plaats gegrepen.

In de derde plaats vestigen wij de aandacht op het benzoëzuur.

In de oarboxylgroei) komt de OH-gioep voor. Vervangt men deze

laatste door ajidere atomen of groepen, die ook naar para-ortho

richten, dan treedt steeds in de plaats van OH een atoom of groep,

die minder versnellend <lan <>ll zelf werkt. Het gevolg moot

hiervan zijn, dat de nu ontstane groep COX eveneens vertragend

werkt en dns meta-derivaten bij de invoering van een nieuwen

substituent moeten ontstaan. Ook dit is geheel in overeenstenimiiig

met de feiten : de invoering van een tweeden substituent in benzoë-

ester in benzanned, benzo\lchlorieil, acetophenon, benzaldehyd geeft

altijd meta-derivaten. Door de onderzoekingen van Montaunk en

^an v. .Sciif.kpk.nzkki. is ook gebleken, dat bij nitratie van de chloor-

benzoëzuren en der toluylzuren het hoofdprodnkt de nitrogroep op

dezelfde |>laats heeft, als bij de nitratieproducten dor amidon, ninno-

en dimetliylamiden dezer zuren.

Zijn er in het comple.x twee tegengesteld richtende bestanddeelen

aanwezig, ilan wordt de voorspelling hoe het een nieuwen substituent

richten zal, zeer onzeker. Toch schijnt ook hier de volgorde der

snelheden oen zekere rol te s|)elen. Dit moge blijken uit de substitutie

in toluol, in phenylazijnzuur, benzylsulfozuur C.llj . ClLSOjH en in

phenylnitromethaan. Terwijl nl. de vertragende werking der karboxyl-

en der sulfogroep onvoldoende is om de versnellende werking van

de mctliylgroep geheel weg te nomen, wat d;uiruit blijkt, dat in

phenylazijnzuur en in benzylsnlfonzuur de substitutie — als in

toluol — na«\r para-ortho-plaatsen geschiedt, overweegt in plu iiyl-

nitromethaan de werking der nitrogroep, die het sterkst vertragend

werkt, want or ontstivit bij nitratie dezer laa,tste verbinding in hooftl-

zaak het nieta-derivaivt. Voorshands is het aantal gevallen, waaraan

het hierboven ontwikkelde kan getoetst worden, nog tamelijk l'cperkt

;

hot wil ons echter voorkomen, dat verdere onderzoekingen in deze

richting vruchtdragend zullen kunnen zijn en er wellicht toe zullen

kunnen leiden om nauwkeurigei- dan lot nu toe te \(if)rs|)olIoM, hoe

een gesexon groep richtend zal weiken.

l"'f
''"'"

i
Doe. 1909.
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Sclieikunde. — De Heer Holleman biedt, mede namens den Heer

I. J. RiNKES, eene raededeeling aan: „Over de bereiding en

de physische eigenscJiappcn van de mono-cidoor- en mono-

hroomphenolen"

.

De Heer Rinkes houdt zich sinds eenigen tijd 0)iledig met de bestu

deering van het chloreeren en broraeeren van phenol, met het doel

om te bepalen in welke verhouding zich de isomere mono-chloor-, resp.

broom-phenolen onder verschillende omstandigheden vormen. Hiertoe

was noodig, om genoemde verbindingen in volkomen zuiveren toestand

te bereiden. Daar nu in ,,Berichte" 42, '4369 (aflevering van 20

Nov. 11.) door WoHLLEBEN eene verhandeling gepubliceerd is, die o.a.

ook over de zuivering van ortho-chloor- en ortho-broomphenol handelt,

schijnt het wenscheiijk het gedeelte van het onderzoek van den Heer

RiNKES dat ook hierover handelt reeds te publiceeren, daar hij zich

van de zuiverheid der door hem bereide stoffen op veel nauwkeuriger

wijze dan Wohlleben heeft overtuigd, en het sterk te betwijfelen

valt, of laatstgenoemde inderdaad deze verbindingen in zoo zuiveren

toestand in handen gehad heeft. Wohlleben gaat van ortho-chloor- en

ortho-broomphenol van den handel uit en schudt deze praeparaten met

een overmaat van 10-percentige potaschoplossing, waardoor naar zijne

meening de halogenphenolen in phenolaten overgaan, phenol niet. Na

dit laatste door uitschudden der alkalische vloeistof met aether verwij-

derd te hebben, zuurt hij aan, waardoor halogenphenol neerslaat. Het

halogeengehalte van het zoo gezuiverde product komt, wat het ortho-

chloorphenol betreft, met het berekende cijfer overeen ; maar van verdere

kenmerken van zuiverheid vermeldt hij alleen bij o-chloorphenol het

kookpunt (194°, zonder opgave van den baronieterstand); bij o-broom-

phenol volstaat hij met de mededeeling, dat het constant kookte,

terwijl het door hem gevonden broonigehalte 45.04 °/„ bedroeg (berekend

broomgehalte 46.2 "/o); ^'^t-" g^^n van beide praeparaten vermeldt hij

het stolpunt.

Voor de bereiding van o-chloorphenol ging de Heer Rinkes uit

van zuiver o-chloornitrobenzol, hetgeen inet ijzervijlsel en verd.

zwavelzuur tot o-chlooranilien gereduceerd werd. Na distillatie in

vacuo stolde dit laatste bij — 2°.4, na omzetting in pikraat bij —
2°.1. Dit zuivere o-chlooranilien werd nu volgens Gattermann's methode

(Praxis 6e Aufl. bl. 205) gediazoteerd en in phenol omgezet door

de diazoniumoplossing te laten druppelen in een tot 140^ verhit

mengsel van 2 deelen zwavelzuur en 1 deel water. De opbrengst

aan phenol bedroeg 65 "/o ^'ii'» de theoretische. Na distillatie in vacuo
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was liet stolpunt van liet o-rhloorphenol 7°. 7, terwijl het hoogste

tot iin toe waargenoinoii stolpunt dezer slof bij 7° wordt opgegeven

(Kkamkrs A. 173, 331). Het |irodulvt, smeltende 7^7 is et-liter nog

niet volkomen zniver. Door omzetting in een pikraat en afsi'lieidiiig

daarnit, gehikte het iil., na iweemalige herhaling dezer bewerking

het stolpunt op 8°.8 te brengen, hetgeen door verdere zuivering der

stof over het pikrmxt onveranderd bleef. Dit o-chloorpheiiol was

volkomen kleurloos en had een veel minder intensieven renk dan

het onzuivere product.

\'oor de bereiding van nietacMoorphenol ging de heer Kinkks nil

van zuiver metachloornitrobenzol. Dil werd met ijzervijlsel en

zwavelzuur gereduceerd. Het nietachlooranilieu distilleerde volmaakt

constant bij 118.5^ en 21 inM. en stolde scherp bij — 10.4'. Hel

hieruit in een opl>rengsl van 67 "/o ^''^" *^^ thcoreli.sche bei'cide

nielachloorphenol werd herhaaldelijk uit ligroïne omgekristalli.seerd.

Het stolpunt van het nog iets geel gekleurde [)rodukt was 32°,H.

WoHT,i,KBKX zegt alleen, dat liij vau inelachloorphenol van hel ..juisle

smellpunt" is uitgegaan. Dit moet dus 28,5'' geweest zijn, daar een

andere smcltpuntsopgave voor deze verbinding in de literaluur niet

voorkomt (l iii.k.m.xnn, Her. 11 llGl).

Het parachloorphenol werd uit zuiver parachloornitrobenzol bereid.

Na herhaald oinkrislalliseeren uit ligroïne was het stolpunt lo/ 42".

9

op te voeren, terw'ijl WoiiM.i'.nKN aan het paraciiloorijinMiol het

smeltpnnt 41° toekent.

Orthu-broomphenol werd met dezelfde voorzorgen uil o-nilrobroom-

benzol bereid en gezuiverd als boven voor de overeenkomstige chloor-

verbinding weed aangegeven. Het zoo verkregen o-broomphenol had

een stolpunt van 5°.t) : tot nu toe stond hel enkel als eene vloeistof

bekend, die niet tot stolling was Ie brengen. Hierop heeft zonder

twijfel invloed gehad, dat ook dit zuivere ()-l)rooniplirii()l sicrk onder-

koeld kan worden.

De bereiding van zuiver ()-i)room|)iienul langs dezen weg blijft echter

eene vrij omslachtige bewerking. Beter kan men het verkrijgen door

phenol met ile berekende hoeveelheid broom in dampvorm bij 150°

samen te lirengen, de hf)ofdinas.sa van hel hierbij gevormde p-broom-

phenul door uitvriezen te verwijderen, en dan uil de xloeiliaar gebleven

rest het o-broomphenol door gefracl ioneerde distillatie en door middel

van zijn pikraal in zuiveren toestand af te scheiden.

December, 1909. Amsterdam, Lab. der Uni\.
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Scheikunde. — De Heer van Romburgh biedt aan eene mede-

deeling van Dr. H. R. Kriyt : „Het evenioicht vast-vloeibaar-

gas in binaire mengh'iüal-systernen."

(Eerste mededeeling).

(Mede aangeboden door den Heer W. H. Juliüs).

In de Archives Néerlandaises [2] 5 (Jnbelband voor Prof. Lorentz

pag. 360 (jgOO)) publiceerde Prof. Bakhuis Roozeboom een artikel:

„Sur l'équilibre de cristaux mixtes avec la phase vapeiir", waarin

hij het p ^«-oppervlak voor een binair stelsel beschrijft en in teeke-

ning brengt, wanneer als vaste phase uitsluitend homogene meng-

kristallen optreden. Hij behandelt het geval van onbeperkte meng-

baarlieid in alle phasen en speciaal voor een systeem, waarin de

smeltlijnen zonder maximum of minimum verloopen. Bovendien heeft

hij zich bepei'kl tot het ge\al, dat ook de driephasen lijn vast-vloei-

baar-gas [SLG) zonder maximum of minimum optreedt.

Theoretisch zijn deze zaken verder niet onderzocht ') ; daartoe was

dan ook geen aanleiding, daar experimenteel onderzoek vrijwel geheel

is blijven ontbreken. Slechts twee onderzoekers le\'erdeu materiaal

omtrent het evenwicht ^an mengkristallen met een gasphase t. w.

Speranski -) en Küster') terwijl onderzoekingen van Hollman'') in

een kategorie van meer gecompliceerde verschijnsels thuis behooren.

Ik stel nuj voor een reeks onderzoekingen te verrichten om onze

keunis van systemen met mengbaarheid in vasten toestantl uit te

breiden. Allereerst wensch ik mij aan te sluiten bij het reeds bekende

en wensch daarom dians theoretisch nader te bespreken de verschillende

mogelijklieden van het verloop der door Roozeboom (l.c; aangegeven

driephaseulijn en later de resultaten mede te deelen \an een onder-

zoek naar de driephasenevenwicliten in het systeem /j-dichloor- en

2;-dichroom benzol; hetzelfde systeem dus, waarvan we door Küster

en Speranski (l.c.) reeds een reeks vast-gas evenwichten kennen.

1") Door A. Smits is in deze Verslagen 17, 116, (1908) en Zeitschr. f. physikal.

Ghem. 67, 4(j4 (1909), een en ander medegedeeld, waarvan hel resultaat zich niet

van Roozeboom's uitkomsten onderscheidt. Alleen is mij nog een verhandeling

bekend van Meyerhoffer: ,Ueber Eeifkurven", Zeitsclir. f. physikal. Cheni. 46,

379 (1903).

2) Zeitschr. f. physikal. Ghem. 46, 70 (1903) en 51, 45 (1905).

3) Ibid. 51, 222 (1905).

1) Ibid. 37, 193 (1901).
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Kig. 1.

Ki^. I is ccn geoonibinecnlo PT en 71r-pi'ojcc'tie : (>,{ on ()/; y.ijn

de lri|)el|)imloii der coiiipoiiciileii. Zij woi'den door do di-iephasoidijii

verlioiideii. In de 'J'.r projeclie vult deze lijn in drie takken uiteen,

\v;wr\an een de samenstelling der vaste (.5), een die der vloeibare

(L) en een die der gaspliase {(r) weergeeft. Aangezien de invloed

van den dridv op liet evenwiclil AN zeer gering is en tripelpunls-

drukken in liet algemeen betrekkelijk laag zijn, zullen de takken S
en /> gewoonlijk gelijk gesteld kunnen worden mm de takken, zooals

we die in de smeltlignur bij 1 atmosfeer aantreffen.

In de lig. I is ixangenomen Po, > Po„ '), welk geval wij hoofd-
A h

type 1 zidlen noemen. Wij willen thans nagaan onder welke om-
standigheden <lric <lenkbare gevallen op zouden kunnen tredtMi n.1.:

geval '/ met een drukma.xiniuni np de driephasenlijn

/' „ „ drukminimum „ „

,, '• zonder niax. of min.

Om tol een inziehi ir komen omtrent de verandering van den

druk met de temperatuur zal men zijn weg allerecrsi zoeken in de

richting door l'rof. van ni.K Wwi.s') ingeslagen, waar hij de drie-

') A is (zooals gebruikelijk is) de naam voor den component met hel laagste

smeltpiint en met i-eii dampdruk grooter dan dien vau B liij gelijke temperatuur.

*) Deze Verslagen 5, 482 (1X97).
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phasenevenwichten eener binaire verbinding met vloeistof en damp

behandelt.

Aan het if-r.«-oppervlak voor den vloeistof- en dam p-toestand zal

dan een ander toegevoegd moeten worden, dat het verband tnsschen

die grootheden in de homogene vaste phase weergeeft. Nemen wij

het meest voorkomende geval aan, dat het smelten onder volnum-

vergrooting gesciiiedt, dan zal dit oppervlak zich tusschen het vloeistof-

damp oppervlak en het t|w-vlak bevinden. Omtrent de gedaante van

dit nieuwe i|w«-oppervlak valt op te merken, dat het vrijwel een

regelvlak zal zijn met beschrijvende lijnen, die van het tf'v-vlak voor

x=:0 naar dat voor c = l loopen. Immers de menging van twee

\aste stolfen tot een homogene phase gesciiiedt zonder of met nauwlijks

constateerbare voluumverandering ^).

Willen wij nn nagaan, welke de coëxisteerende phasen zijn, dan

moeten wij raakvlakken zich over deze oppervlakken laten voort-

bewegen, en zoodoende de gederiveerde oppervlakken en connodale

lijnen te voorschijn brengen ").

Beginnen wij onze beschouwing bij

een oppervlak voor een temperatuur

beneden de tripelpuntstemperaturen der

componenten. Het oppervlak voor den

vasten toestand zal dan zeer laag liggen,

het raakvlak zal daaro]» en op het dainp-

blad rusten. De lijnen a^h^ en gjii in

fig. 2 geven de zoo ontstane connodale

lijnen aan. Het aldus ontstane gederi-

veerde opper\lak zal lager gelegen zijn

dan het gederiveerde oppervlak, dat op

damp- en vloeistofblad rust en dat dus

geen stabiele toestanden representeert,

maai' de dampevenwiciiten van ,,onder-

koelde" vloeistotfen. De daaruit voort-

komende connodale lijnen {c\d^ en e^f^)

liggen binnen de connodale lijnen voor

het vast-damp evenwicht.

Gaan wij naar hoogere temperatuur,Fig. 2.

1) Cf. Reigers, Zeitschr. f. physikal. Cbem. 3, 497 (1889) en

GossNER, „ „ Kristallographie 44, 417 (1908).

-) In de volgende bespreking zijn de gevallen buiten beschouwing gelaten, dat

ei' een minimum- of maximum-di'uk voor de coëxistentie van twee phasen mogelijk

zou zijn. Alle nodenlijnen zijn dus gedacht in denzelfden zin te verloopen.
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dan naderen de bij elkaar behoorende

connodale lijnen elkander; en ook de

stabiele en de nietastabiele takken op

liet dampblad, S|)eeiaal aan de /.ijde van

den bij ile laau;ste toniperaluur sniellen-

den component'). Immers zijn wij aan

de teniporatiiur van hot tripelpiuil van

dezen eoni[iuneiit genaderd, dan /.ullcii

de punten <\ en </, van lifi'.
*2 sanien-

gevalien zijn tot de ininlen e.*/, in lig. 3,

die voor de tempeialunr van Oj (liü;. I)

geldt. De twee gederi veerde oppervlakken

snijden elkander in het tfw-vlak voor den

component A ; die snijiijn is natuurlijk

de raaklijn aan de «|'-lijn voor gas en

vloeistot'locstand van A en juist die, welke

tevens de V'-lijn voor vast -1 raakt (iri-

pelpunt -1).

Wat nu bij een temperatuur tnsscheu

Imk. t

comiodalc lijnen \uor

Fig. 3.

die der twee tripeipunlen gebeurt, is

gemakkelijk te overzien aan de hand

\an lii;. 4. Het wentelende raakvlak zal

nu, komende van den A kant, eersl op

het vloeistof- en dampblad rusten : maar

is zoodoende zekei'e uoiii'iiliju /k/ mii-

staan, dan zal het raakvlak levens rusten

op een jiunt j- van het oppei-vlak der

vaslo phaso. De hoekpuut<>n vau den

diiepha.seu-drielioek /ii/r leereii ons de

samensleiliug der diic mogelijke coëxis-

toerende (i, L eii >' ]iliasen bij die

Icmperatuur, kennen. \ oortrollend ont-

staat een gederiveerd op|>ervlak voor GS
cvenwiehlen, terwijl evenzeer een \oorl-

rolli'U over het vlocistofblad en het o|)per-

\ lak diT vaste i)luvse mogelijk is in de

richting (Ier kleine \nluuiina. Daardoor

nnlsiiuU van uit /• en 7 een nieuw stel

l.> i\ciiwichten. De zal

') De niet bij elkaar behoorende eonnoilalc lijnen ff^ (vast) en 'f/ (vloeistof) echter

vcrwijflercn zich van clkuniler, il.iar in hel algemi-en «Ie uitzettingscoëlliciënt oener

vaste t^lof kleiner is dan die van haar smelt.
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zonder verder coraraentaar duidelijk zijn ; eu evenzeer zal een be-

spreking der configuraties voor hoogere temperaturen overbodig zijn.

Prof. VAN DER Waals heeft nu loc. cit. pag. 490 tevens den weg

gewezen voor de afleiding eener uitdrukking, die ons de betrekking

tusschen p,^ en x leert.

Uit de drie vergelijkingen

Vsdp — t]sdt = dM^ji, -\- j;,sd {M,n^ — Mjftj)

FfftZp — ?jGd«= (/J/ifii + ,vGd(M^ii^ — ^l/.Mi)

volgt

dp

dt

.VS ns 1
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RT--
^\=ï', H '-(.<^6 ->/.) (1)

7

waarin 7', ile (om|tt'iaiimr \;iii het Iripelpiml '>.) is.

De dainpdnik /', bij de temperatuur 7'. is de som der partiaal-

drukken der componenten, /i.t en />/,•-.

^'•. = PA + PB

Wcxarvoor wij kunnen selirijven

F^ = (\-.vi)l% + p,i (2)

als I'j\. de dampspanninjj; van vloeiliixar .1 bij die temperatuur voor-

stelt. Noemen wij venler 7'y, de dampspainiing van A bij zijn

tripelpunt dan kunnen wij, gebruikmakend van de bekende formule

van Prof. van'uer W.aals voor de verzadigde-dampspanning, schrijven:

Pt, ?',

Ft Tt—T,
l— = f— -.
Pr., ^ T,

Door aftrekking verkrijgt men hieruit

:

Pj\ ^ 2\

7' — T

*
I

Siibslilueeren wij nu <lc in (I) gevonden wtuxrde vdor 7',, dan ver-

krijgen wij

Pr, = PT,e 1

wivirdoor wij dus (2) in dezen vorm srlirijven:

J ('.S-A7.)

l',^(\ .c,, )!•,, < ? L/./; ... (3)

Zal nu neval \ii fina.xinnimdiuk o|ilreden, dan moet de driepliascniijn

van '>..| uit stijgen en dus l\'^ l'i^ zijn. De kans dit geval ver-

wezenlijkt te zien in een zeker systeem, wordt er dus door bepaald,

of /'. ecu zoo groot mogelijke Wiuvrde ten opzichte van /'/ heeft;

<n \\ amiPfr zulks hel peval /-al zijn leeit berrekking i'A\ ons. Voor

den eei-steu term zijn dan karakteristiek — en xs— xl. De grootte van
7

,ts— .'7. wordt iiangegevcn floor het verschil in aanvangsrichting der

smelllijn-lakken voor vast en vloeibaar en dit vei-schil wordt juist door
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Fig. 5.

bepaald'). Lelteii wij daarom speciaal op j;s— •'/.. '''^'i z-»' ''"^

de eerste term van (3) groot zijn als .1-5— .rx, gi'oot

is, d. w. z. als de aanvangsrichlingen der smeltlijn-

takken sterk verschillen (fig. 5a).

De tweede term van (3), de partiaaldruk van

den component B, zal in het algemeen '^) grooter

zijn, naarmate deze component vluchtiger is ; daar

wij voor dit hootdtype I aangenomen hebben, dat

zijn tripeipnntsdruk kleiner is dan die van A,

zullen wij dus in de voordeeligste omslandigheden

zijn, wanneer zij zoo min mogelijk verschillen.

Voor geval Ia wordt dus vereischt : 1 . smelt-

lijntype met wijduiteenliggende takken bij de .4-as

en 2. ongeveer gelijke tripelpuntsdrukken.

Geval Ib (minimumdruk) stelt twee eischen : van uit <Ja een aan-

vankelijke daling, maar gevolgd door een stijging; is deze tweede

eisch niet vervuld, dan hebben we met Tc te doen. Die tweede eisch

vraagt natuurlijk weer gering verschil der ti'ipelpuntsdrukken ; de

eerste eisch, een kleine 1\ , is dus ten opzichte van de grootte van

pjj in (3) in strijd met de tweede, en wordt dus geheel bepaald door

den eersten term von (3). Dat deze minimaal zij, vereischt natuurlijk,

dat xg— XL zooveel mogelijk O nadere, een eisch, die in een smeitlijn

met bijna in aanvangsrichting samenvallende takken vervuld is (zie

fig. 2b).

Tot eenzelfde resultaat komen wij als wij bij onze beschouwing

van het tripelpunt van B uitgaan en den dampdruk I\' van een

vloeistof beschouwen, die een weinig A bevat, wanneer die vloeistof

tevens met vaste phase coexisteeren kan. Voor deze beschouwing

worden de betrekkingen (1), (2) en (3)

T\^T\ ^{^S--r.L) {Ibis)

1

P\=PA+«'lP''1\ {this)

T (*'5 — "«L )

P'„ = P'j', e ? + ^'.1 . . . (èbis)

zooals zonder meer duidelijk zal zijn, waanneer men bedenkt, dat de

teekens met accenten m.m. dezelfde beteekenis hebben voor B als

die zonder accent boven voor A hadden.

1) Verg. VAN Laar, Zcltschr. f. physikal. Chem. 64, 257 (190S).

-) Afgezien dus van bizondere verschillen in de kritische grootheden en van

speciale beïnvloedingen der componenten.
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Voor iroval 10 nu moet de ilriepliasenlijn van uit B dalen, P'., dus

<C P' r\- diuirtoe zij 1. //.i nüniuiaal, wat onder gelijke vooronder-

stelling als boven weer ongeveer gelijke tripelpuntsdrnkken voor A
en B \ raagt

;

2. de exponent van e niet negatief teeken zt)0 groot mogelijk, wat

wijd uiteen liggende smeltlijntakkeii aan de zijde van den component

B eischt.

Deze \an twee kanten gestelde eisolien worden met elkander in

overeenstemming gehraeht door een conclusie uit de geciteerde ver-

handeling \an VAN Laak (pag. 265 e. v.), dat nauw aaneen liggende

smelttakkon aan de zijde van den eenen comiwnent niet met een-

zelfde condguratie aan lien anderen kant kunnen samentroiren '). Is

zulks wel mogelijk, dan zou het optreden van een maximum en een

minimum in één driephasenlijn tot de mogelijkheden behooren.

\ oor geval U> wordt dus vereischt

:

1. Smeltlijntype met bijna samenvallende takken aan de zijde der

A-as en 2. ongeveer gelijke tripelpuntsdrnkken.

(leval Ir eindelijk treedt op als tusschengeval tnsselien de twee

voorafmvxndc cMrcme gevallen. Natuurlijk kan de lijn (f_i O/i concaaf

of convex zijn t.o. \. de tenipcialimr-us, al naar male de condities

voor l</ rcsp. \iior l/> gedeeltelijk vervuld zijn. Noemen w^ij deze

gevallen resp. Ie, on Icj. Allicht kuiiueu voor bepaalde vormen der

sniflllijn ook bnigpiinleu optreden; maar om zulks scherp na Ie gaan

is deze iiehandelingsvvijzc ontoereikend.

Ken enkele opmerking zij gemaakt omtrent de kans, een daling

dor <lriepli;i>enlijn \ au uil <f
\ te zien optreden. Zooais gezegd, moot

daartoe

/.'7\

beidxcn wij nu maar de gunstige omstandigheid, dal jtj. Ie \ei'-

waarloozen is, (doorilat b. v. de componenten zeer veel in smelt-

teinperatnur verschillen) dan bewerkt de factor (1 — .ijr) een ver-

RT,

kleining, ile factor e ? een vergrooting van de waarde

van het eerste lid ten opzichte van die van het tweede lid. Innners

1 — .)•ƒ is steeds <^ 1 ; de andere factor is ^ 1 en slechts voor

j;^ := .;•ƒ is zij gelijk aan J : in dat geval is dus daling te verwachten,

maar zoodra .c^ en r^ in waarde verschillen, treedt de vergrootende

factor op en hel itedoelde verschil komt diuii' i'.vjjonentiei'/ in voor.

'j Alweer bij de in de noot op pag. 548 genoemde vooronderstellingen.
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De vergrootende invloed zal den andere)i dus al zeer spoedig overtreffen,

waardoor de kans op geval Ie verkleind en die op Ih tot een mini-

mum gebracht wordt.

Fig. 6.

Beschouwen wij thans nog een tweede kategorie van mogelijkheden

nl. Poa<CPob , welk geval wij hoofdtype II zullen noemen.

Wij onderscheiden weer drie mogelijkheden n.1.:

a. drnkmaximum op de driephasenlijn

b. drukminimum ,, ,, ,,

c. geen max. of min. ,, „ ,,

Het zal oxerbodig zijn de ^'oorafgaande beschouwingen weer te

herhalen, wanneer wij de aanvangsrichtingen aan de vergelijkingen (3)

en (3ètó') nagaan. De conclusies, waartoe wij komen, zijn, dat ver-

eischt wordt voor

:

Geval Ila: sraeltlijntype met nauw aaneengesloten takken aan de

zijde van den component B; slechts weinig verschillende tripelpunts-

drukken.

Geval 116: smeltiijiit}[)e met nauw aaneengesloten takken aan do

zijde van den component A ; slechts weinig verschillende tripelpunts-

drukken.

Geval lic zal weer het tusschengeval tusschen de twee vooraf-

gaande zijn; eveneens zullen een concaaf (Hf,) en een convex (He,)

verloop weer tot de mogelijkheden tiehooren.

In een volgende verhandeling hoop ik de uitkomsten van een reeds

geruirnen tijd in gang zijnd experimenteel onderzoek van het systeem

^j-dichloorbenzol en p-dibroombenzol mede te deelen.

November 1909, Utrecht, van 't HorF-laboratoriura.
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Anatomie. !>' Ili'i'i- lioi.K Mcdi wiu- inededecliiig mw: .J h-er

<li' llillimi rmi lo'l Foniineti nuit/nttiii hij de Primaten.

(2e Mededeeliiig over de vergelijkende Craiiiologie der Friinaten).

In de eerste niede«lceling over de anaioniie \an den l^inuiten-

seliedel is de ligging en verseliniving van liet lU-hterhoofdsgat bij de

Primaten liesproken. In de/.e mcdedeeling zal meer in "I iiijzontler

de helling van dit vlak ter sprake worden gebraelit.

Door alle scluijvers die zich mei dit onderwerp iiehben bezig

gelionilen is er op gewezen dat beide verschijnselen : ligging en helling

in een zekere betrekking Int dkandei staan, in dien zin dat iioe

dichter hel Foramen liij de o'-cipilaal|it)ol van den schedel gelegen

is, des te meer nailert het tol den verlikalen stand, bij verschuiving

naar voren komt het allengs meer iiorizontjxal te liggen. Men heeft

deze hellingsverandering evenals de \eischni\ing met den stand en

de slatiek van hel licluuim in verliand gebracht. Hij den t\pischen

viervoeter, wsuir de >chedel min of meer iwn de wervelkolom

liangl, ligt het Koramen jmn de nccipitale pool van den schedel

en staat het vlak vertikaal, liij don men.sch waar de lengteas

van het lichaam vertikaal verloopt ligt het achterhoofdsgal in het

midden \an de schedelbasis, terwijl het vlak ervan ongeveer hori-

zontiuil iigi. I>ii vlak vertoont ibis neiging om zich loodrecht ten

opzichie van de lengteas van lid lichaam Ie stellen. Een andei- ge-

zichtspnnt dat het eerst door Hi xi.KY nader ontwikkeld is, betreft

de betrekking die bestaan zondi- tnsschen de helling van hel vlak

van het Koramen nuignnm en den gnuul van prognathie '). Hoe sterker

progmithif* - hoe langer dns de geziclits-schedel — fles te steiler

zonde het Koramen ml^(nnm staan, blaakt men nn een ruwe vergc-

lijkint: van een dicrM-hcdel nii-t een meiischen.-ichedel dan \all het

parallellisme tusschen beide verschijnselen direct in 't oog. Doch Hl.xi.ky

vermeende het zelfs bij sche<lels van verschillende menschenrassen te

knnncn aanloonen. L'it de superpositie van tle mediagrammen van een zeer

projrnathen Ansiraliërschedel en Negerschedel op een Tartarenschedel,

bleek dal: ,,tlie plane of the occipital Koramen l'orms a somewhal

smaller angle with the iiasiscranial axis in tliose parlicniar |trognalhous

sknlls ihan in the orlhognalhons". Wklckbr M is van een eenigszins

overeenkomstige mceniiig, doch drukt het \erliand niet uit tusschen

prognatliismc en helling van hel Koramen niagmim, doch tusschen

') T. HuxLET, On ijome fossil rcinains of man. (Jollectcd Essays. VII, biz. 198.

-) M. Wkkxer. Untffsucliiinifen über \Vii<li<tlium iind Ban des menscliliclien •

Skiiiiidds. LeipziK 16&2.

37
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iironiialliisiiK' ('11 ligüiug' \iiii ilrzc (i|n'iiiii,ü-, wal oclilcr. wanneer iiieii

eeiie lietrekkiny tnsselieii ligging en lieiliiig aaiineeiiit op 't /.elfde

neerkomt. ,,Biegt am Vorderschader", zegt hij 1. c. blz. 50, ,,der

Obei'kiefer des Menschen mehr nach voi-n (Prognathisraus) so rückt

zugleifli am Hinterscliadel das Forameii medullare mehr iiaeli rürk-

warts". Akry') kan Huxley's meeiiing Jiiet deelen : „Hixley glaiibte

die Neigiiiig mit dem Prognathisnuis in Verbindung bringen zu kiinnen.

Die Steilheit der Stelliing sollte in gleichem Maasse wie die letztere

wachsen. In nnseren Tabellen lindel sicli keiiie Bestatigung dieser

Ansicht (1. e. blz. 17)" Aeby zelf ziet een verband tnsschen den ont-

\vikkelingsgraad van het achterhoofd en de helling \'an het F'oranien

magnum : „Die Abtiachung des Hinterhanptes fiihrt eine Erhöhung

des Foramen magnum im Gefolge.' Indeitlaad verschilt deze meening

niet principieel van die van Welcker, want is het achtei'hoofd stei-k

afgeplat dan ligt het For. magn. verder naar achteren en zoo komen

de meeningen van Wei.cker en Aeby ten slotte neer op de reeds

door D.^UBENTOX geuitte zienswijze dat het For. magn. steiler staat

naar gelang het meer naar achteren geschoven is. De verhouding die

HuxLEY vermeende aangetoond te liebben, was van een andere

natuur, en ten onrechte doet Aeby het voorkomen alsof zijne opvat-

ting iu strijd is niet die van Hlxley. Het is toch zeer goed mogelijk

dat de helling eenerzijds in betrekking staat tot den graad van

prognathie, anderzijds tot de ligging. Is nu de betrekking tnsschen

ligging en helling eene zoo standvastige als b.v. Topinard het oor-

spronkelijk") wilde doen voorkomen ,,qu'il suftit de mesurer Tun

des deux termes par exemple l'inclinaison du trou occipital pour

connaitre l'autre c'est a dire la quantité du déplacement du trou"?

Dit lijkt reeds a priori onwaarschijnlijk, waar de bepalingsmethode

\aii elk der beide verschijnselen bij ïopinard slechts een zeer rela-

tieven graad van juistheid bezit. Later') heeft trouwens Topinard dit

zelf ingezien en drukt hij zich dan ook veel voorzichtiger uit

:

,,ïoutefois il w'j a pas uu parallellisme rigoureux entre les deux

phénomènes."

In hoofdzaak bepaalden de genoemde schrijvers de helling van

het Foramen magnum door den hoek te bepalen die gevormd werd

tnsschen de door hen aangenomen grondlijn en de lijn die basion

niet opisthion verbindt. De grondlijn verbindt daarbij het basion met

het nasion of typhlon, verliep dus door de sehedelbasis. Tegen deze

methode is terecht Broca opgekomen. De waarde van den hoek toch

1) G. Aeby, Die schadelformcn der Menschen und Affen. Leipzig 1SG7.

-) P. Topinard. L'Anthropologie. 4ine Edition.

'') P. Topinard. Eléments d'AnthropoIogie générale.
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(lil- iliKH (Ic/.f iwci' lijiicii liCMiniiil wordl is niet alleen afliankclijk

\uii ilo ricliliii^ van liet Kdramen nia.!;imiii. He richtinj;- tocli van de

<rrondliJii, ilal is dus een der Iteenen van den lioek liangl van ver-

scliillenile nidnienlen af, bijv. de knikkingsiioeken van de sehedel-

basis, de leniite \an i\vn sriiedel. de lenf^te van den elivus, de ligging

van liet nasi(jn en/.. (>ni dil lie/.uaar ie onlgaan bepaalde IJroc.v de

helling van lu'l Foianien niagiuini door een iioek die hel vlak van

ile/.e opening niaal^i inet een slak dat geheel onafhaidielijk is \an

de sehedelbasis, id. dat. 'l welk ile assen i\vv i)eide orbitae verbindt.

Mij conslrneeide y-ijn ,,angle orbito-oeeipital" '). I>iioc.\ ging hiei'bij

nit van het postnlaat dat althans bij de Primaten hel m-bitaalvlak

het natuurlijke horizontaalvlak van den schedel is, daar bij normale

blikrichting deze dieren rclil \oor /.icii nit zien, en de orbilae dus

bij deze dieren ouk volkomen gelijkgericht /.uilen zijn. Deze meening

zal in een der volgende mefledeeliiigen op haar juisiheid onderzocht

worden.

I\.\ri5i';i{ "1 keert in een xnor kmi vciscliencn \ei liamlclinii weer

lot de oude oid)i'uikbare methode terug, neemt als grondlijn weilcr

de nasion-basionlijn en zegt zelfs dal : ..eiiie Beziehung der Neiguiig

lies Foramen occipitale anl' eine andere Mnie als aiil" die liasallinie

fiihrl sehr leicht zu L'nverstiindlichkeilen uiid enlbehrl zugleicii der

morphologisclien Hedentnng".

(\)k S( ii\v \i,KK. heeft zich in den laat.-len lijd over de waarde van

AKins grondlijn uilgesproken: ,,.So ralionell auch die von Aeby

gezogene (iriintllinie ist, ist sie doch nicht geeignet über die Aus-

bildnngiler vci"schie<ieiien Teile des Schadelrainnes Auskiuift zn geben."")

Kenige tegenspraak is in deze kritiek wel gelegen. Ken grondlijn

van een kraniometri.sch .systeem moei toch, wil zij rationeel zijn,

in sliial zijn om als basis Ie dienen allhans voor de eei'sle indeelingen

van den schedel. Ik lub mijn bezwaren legen de grondlijnen, die

door de schedellnx^is gelrokken woi-den reeds kort juingediiid, eii

zal laier wel gelegenheid vinden hierop in bijzonderheden lerug Ie

komen. Zulk een lijn moge als grenslijn lusschen hersen- en luuige-

ziclitssclieilel een zekere wiuirde hebben, als grondlijn van een cranio-

melrisch systeem is zij volkomen onbruikbaar.

HiHKR ' j len slotte heefi de helling van het Kor. magnum bij

llylubales bepmild len opzichte van de zoogenaamde Duilsche hori-

I I'. Hpoca. Sur Tanfrif orbilo-occipital. l-li'vue tl'Aiitiu'opoIogie 1807.

-) A. FtAUBER. Ui-T Sciiüdei von Kegvl. hil. iMonuUch. f. Anat. und Phys. 11)06.

. ') G. SciiwALBE. Kiilik /.u KoiiLBRua(ii:°s : Morplioiogischc Abstaminung «les Men-

schen. tilobiis 11 Juni l'JUH.

•) L. HuiiKH Vergicichung dw llylobalus und Mcnschcuseliüdeis. Münelien H)0'2.

37*
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hile, ceii iiicdioile, die, wiuiiiOLi- ineii de (e oiidei'zoekcn schedels niet

mediaan kan lial\eei-eii, de \'()(ti-keiir \erdieJit hoven die der aiiilere

onderzoekers. De waarschijnlijke fout is hierbij toch geringer dan

bij het gebruik der basaallijn, en zeker ook kleiner dan bij de door

LissAUER ') gebruikte horizontale hulplijn, gaande van protuberantia

occipitalis externa naar het punt waar de ala ^an het vonier zich

aan het rostrum sphenoïdalis vasthecht.

Bij de door mij gevolgde methode Ier bepaling van de helling

van het For. magnum ben ik nilgegaan \an de grondlijn die in de

eerste raededeeling beschreven is, en heli daarbij de vraag beantwoord :

welken hoek maakt het vlak van hel achterhoofdsgat met deze lijn. Om
deze helling bij alle Primaten in een steeds positieve waarde uitte drukken

is het niet mogelijk den hoek direkt te nieten. Want er komen bij de

Primaten drie toestanden voor : <( het opisthion ligt hooger dan

het basion, het For. inagn. ziet achterwaarts, de hellingshoek is

dus een naar achteren gesloten scherpe hoek; b iiasion en opisihion

liggen op gelijken afstand van de grondlijn, het For. magn. ziet recht

naar onder, ligt evenwijdig aan de grondlijn, de hellingshoek is gelijk 0;

f het basion ligt hooger dan het opisthion, hel For. magnum ziet naar

voren, en de hellingshoek is een naar voren gesloten scherpe hoek.

Om verwarring tusschen gelijk groote boekwaarden in de gevallen

a en c te voorkomen, zou men gebruik kunnen maken A'an een -|- en

een — teeken. Ik heb echter gemeend de zaak eenvoudiger te kun-

nen voorstellen door de helling uit te drukken door den hoek die

het vlak \an het For. magn. maakt met een loodlijn uit het

basion op de grondlijn opgericht. In geval (/. is deze hoek steeds

O
Fig. 1.

Mediagram Viin een Atelesschedel, ter toelichting van de bepalingswijze

van de helling van liet l''or. magn. (Verkleining ^/.,).

M Liss.iUER. Unlersudiungen über die sagittale Krümmung des Scliadols. Aicii.

Antbrop' XV Bnd. Siippl.



( .i55 )

lie|taliiii''eii 'ij de

71 ( il'IH.

67.8.

666.

ceii sflici-|»e, iii geval l> een i-w-lite, in geval c een stompe.

In Fig. 1 is aan hel nietliagrani v.vii een Atelesselieilei de iiepa-

lingswijze veiiUikleliJkl.

< )niierst{iiiiRle laWel veinieldl <le nitkoni.slen der

schedels \an \ol\vassen apen.

l.cniiir. 4((. Propitheens 42.

.Mvtetes. (18) 83. 45. hW. 59. (ioni. 47.5.

Pitheeia. 54. 56. 60. i;4. tiom, 58.5.

llapale. Cl. 61. 6:i. (54. 69. 72. (ieni. 65.

Chrvsuliiri.x. 60. fil. (>:i 65. m. 69. 70. 70. 71.

Celtus. 63. 64. 64. 65. 67. 67. 6H. 72. 73. 75. (u-iii.

.\leles. 66. 67. 6S. 71. 77. 79. 82. Gem. 72 7.

L'ynoee|»halus. 63. 64. 66. Gem. 64.2.

Inuns. m. 68. 70. 76. 76. Gem. 71.2

Maracns n' . 6!s. 7(1. 70. 74. 79. (ieiii. 72.2.

.Ahum-ns :. 67. 73. 75. 78. 84. Gem. 75.4

Ceico|.ilhecns. 74. 80. 81. 82. Gem. 79.2.

Goloi>us. 64. 72. Gem. 68.

.Semnoiiitheciis. 60. 61. iW.. 64. 68. Gem. 62.8.

Siamanga. 55. .56. .56. 56. 58. 61. 63. 63. 6'ï

H.vlobates. 52. 60. W^ 73. 75 (;eiii. 65.1.

Chimpaii/.ee. 64. 79. 80. Gem. 74.3.

(ioiilia. 63. 63. 66. 70. 76. 77. 80. 80. (4em. 71 8

(.)ran','. 58. 62. 68. 70. 72. 75. 79. 80. Gem. 70.3.

68. Gem. 60.2.

l'it deze cijfers iilijkt in de eerste phiats dal de helling van het

Kuranieii magnnm indiviilneei sterk wisselt, een feil dal reeds bij

ecnvondige he-schunwing der schedels opvalt. Vooral hij grootere schedels,

als van de .\nthropoïdeii, valt dit verschil sterk in hel oog. En toch,

wonll door deze .sterke schommelingen in de helling van het Foramcn,

de alL'cmeene contignralie van den schedel f-lechts zeer weinig

Kig ±
Mycples. (*',) Hellingsluiek van liet For. m-i^n. 18".



( 556 )

beïnvloed. Ton bewijze biervaii geef ik in Fig. 2 en 3 de inediii-

Fig. 3.

Myceles. (•Vi.)
Hellingshoek van het For. raagn. 59°.

grammen van twee Mycetesschedels, met een lieiUngshoek van

18 resp. 59 graden. Hiernit kan men tex'ens zien dat eene geringe

verkorting van den Clivns van grooten invloed is op den hellingshoek.

Nu neemt M^ycetes wat de variatiebreedte betreft ook hier, evenals ten

opzichte van de ligging \an het Foraraen magnum de eerste plaats in,

om redenen in de eei'ste mededeeling nader toegelicht. Doch voor de

overige schedels geldt lietzelfde. Een tweede moment dat de indivi-

dueele variaties veroorzaakt, is het \ooral bij Anthropoïden opvallende

verschil in sagittale afmeting van hel For. magnum. Bij de door

mij gebi'uikte Orangschedels b.\-. wisselden deze maat tusschen 25

en 41 m.M.

Toch zijn, niettegenstaande deze individueele variaties, vooral als men

de Seriën in hun geheel onderling vergelijkt, wel merkwaardige ver-

schijnselen te konstateeren. Opmerkelijk is het dat Chrjsothrix, niet

die plaats blijkt in te nemen die aan dit geslacht in de literatuur

over dit onderwerp wordt toegekend. Onder Plathyrhinen bezitten

Cebus en vooral Ateles liooger boekwaarden, tlat wil zeggen dat bij

Fig. f.

Mediagiaiii vau den schedel van Glu-ysothrix. ('/j).
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deze jïcslaclilen liet Fur. iiiafrn. meer lioii/.uiilaal li^t. Ook l)ij

(Ie meeste jieslacliteii der Kalanliiiieii slaat ('Invsutlirix in dit

it|tziclit achter, hij uitwendige lie/icliliging; ecliler lijkt licl For. niagn.

bij dezen apenscliedel horizontaal Ie liggen tengevolge van de enoriuc

ontwikkeling \aii liri aclilerhoord, en hel groole faaiuleel dat de

sqiiania ociMpilalis aan de \orining \an de scheilelhasis neemt.

(Zie Figuur 4 .

Onder de kalarrhine apen komen de liooj.'ste hoekwaarden, 8(r en

daarboven, bij de Antliropoïden en het geslacht C'ercopithccus voor.

Dit geslacht neemt dus ook in de helling van het Foramen intignnm

de hooge plaats in die wij het reeds in de voorgaande meiledeeling

op grond van de ligging moesten toekennen. Fn evenzoo neemt onder

deze groep van Primaten hel geslacht Siamanga weder de huigste plaats

in. Bij dezen overigens zoo hoog ontwikkelden aap ligt het Foramen

magnum steiler dan bij ecnig ander geslacht der apen van de oude

wereltl, al wordt het dan ook van nabij gevolgd door het geshu'ht

Scnuiopilhecus. Bij de studie van de schedelbasis zullen wij gele-

geidieid hebben meer in 't bijzonder te wijzen op de afzonderlijke

plaal> die Siamanga in de groep der Primaten inneemt wat den alge-

nieenen \orm van den her.senschcdel belret't, en waaidour het moei-

lijk wordt te gelooven dat hier primaire toestanden zijn blijven

bestaan.

In de \ut(iL:aandc mcdedeelini: i^ aanueioond dal gctlurendede infan-

tiele en juveniele periode hel For. magn. oni|)iiaalwiUxrls schuilt. Het

blijkt im dal ook tie helling van hel Foramen gedurende den groei zich

wijzigt. Want hij di'ii jeuijiHiien iifieiisc/wilel liijt het Foramen inco/iniin

iiierr linnzonlitiil ilaii liij ilen colirnssen scln'tlel. Ten bewijze hiervan

diene het volgende. Terwijl bij den volwassen Siamanga de hellingshoek

schommelt tusschen 55 en 68 graden, vond ik bij een juvenielen schedel

(gemengil gebit) een hoek van 70\ bij een iid'anlielen (nog volledig

melkgebil een van V>V . Bij een ('himpanzec mei vollediu: melkgebit

lag het For. magn. bijkans horizontaal, de hellingshoek liedrocg88°.

Bij drie infantiele Orangschedels vond ik de boekwaarden 78, 85

en 86, terwijl eindelijk een juveniele liorillasehedel een hellingshoek

had van >^T en een infantiele een van zelfs 95". Bij <lil schedellje

zag dus het For. magn., zooals dat bij den menscli hel geval is,

najir voren. Wij zullen hier onder iumtoonen dat ook bij den

nienscli hel vlak van het For. m;ign. gedurende iidanliele en juve-

niele periode in gelijken zin als bij de Anihropoïden diiuiit, doch er

zij hier reeds op gewezen dal deze <lraaiing — evenals dit met de

verschuiving hel ü<'val is, liij Anihropoïden en Sianumga veel slei'ker

is dan luj den mcnscli.
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Iii beide verschijnselen, hi in de Ufigimj hi in, dr ln-llijiij ran In-t

Foramen magnum, Ivint dun de jeugdige Anthrojioïd meer met den

menschelijken toestand overeen dan de vohnassene.

De niensch neemt ten opzichte van de helling van het For. niagii.

onder alle Primaten een afzonderlijke plaats in daar bij hem de

opening niet naar achter docli naar x'oren gekeerd is. Dit feit,

waarop reeds door Daubiwton en na hem door alle schrijvers gewezen

is die zich met dit onderwerp hebben bezig gebonden, wordt nader

door de onderstaande cijfers toegelicht, waarbij ik er aan hei'inner

dat een hellingshoek van 90" bij de door mij gevolgde methode

o\ereenkomt met eene ligging van het For. magn. evenwijdig met

de grondlijn, dus horizontaal.

Hellinqshoeh van het For. magn. hij rohnitssen menschenschedeh.

Papoeas': 96°, 99, 99, 99, 100, 101, 103, 107, 107, 108, Gem. 101,9^

Negers: 92°, 96, 07, 98, 99, 100, 100 101, 103, 106, Gem. 99,2°.

Friezen: 86°, 89, 90, 94, 95, 99, 100. 103, 103, 103, Gem. 96,2.
Zeenwen : 93°, 97, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 109, 112, Gem. 102,3°.

Javanen : 92°, 92, 97, 99, 100, 100, 103, 103, 103, 105, Gem. 99,4°.

De gemiddelden der drie groepen liggen betrekkelijk dicht bij

elkandei', en tot het bestaan van een verschil tnsschen clolicho-

cephale schedels (de eerste drie groe|)cn) en brachycephale kan

men op grond dezer cijfers niet besluiten, al is dan ook het

verschil tusschen <le lange doliclioceplialc Friezenschedels en de

korte, sterk brachycephale Zeeuwenschedels wel merkwaardig. Eigen-

aardig is liet ook dat onder de B^'iezenschedels twee voorkwamen

waarl)ij het Foramen magnum een weinig achterwaarts zag (hellings-

hoek 86^ en 89') en een waar het juist horizontaal lag. Dit was

het gevolg van de bijzondere lengte van den clivus bij deze schedels.

Dat de ontwikkelingsgraad van dit deel van de schedelbasis bij den

nieusch een grooteu invloed heeft op de helling van liet For. magn.

wordt liewezen tioor de infantiele schedels. Gemiddeld toch is zonder

uitzondering bij jeugdige menschenschedels het For. magn. nog sterker

naar voren gekeerd dan bij \olwassenen, zooals uit de volgende boek-

waarden blijkt.

HeUingshoek van liet For. magn. bij kinder.schede/.s-.

110, 110, 109, 105, 104, 103, 102,101,100,100,92.
100, 110, 110, 108, 106.

107, 107, 106, 106, 103, 101, 95.

110, 110, 108, 107.

114, 109, 106, 105, 100.

114, 113, 109, 107, 105. 103, 96, 96.

108, 100, 100, 99, 98.

104, 103, 101, 97.

110, 104, 104, 101, 100 92.

0—1
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De gcmiikleUlc liellingsliück van den volwassen sdiedel kan men

hlijkens tle vooraf^^uinile label op 100° stellen. Kn nii hlijkl dat van

de 31 kinileiscliedels beneden hel 5c Jaar sleelits twee een kleiner

lieiliiigslioek dan dit {.gemiddelde iiebben, toiwijl van de 23 kiiidei-sche-

dels tussolien het 5e en 12e jaar znlks met 6 het geval was. Hiernit is dns

te besluiten dat irednrende de infantiele periode waarin, zooals in de*

Ie mededeeliiig aangetoond is, eene verschuiving van het achter-

hoofVIsgal hij den menseii pUxals grijpt, ook het vlaK \an hel Foramen

maginini dnwil en wel in denzelfden zin als bij de Anthropoïden.

Doeh, zooals reeds gezegd, is bij de Anlliruiioïdeii ileze draaiing,

evenals de liaanuxn gepjuird giumde vcrschui\ing aiinzienlijker dan

bij den mensch.

Wij lieblien uu dns tweemalen gelegenheid gehad op ir merken

dal verschuiving van hel Furamen magnum en verandering in den

hellingshoek hand in hand gaan gedurende de intlividueele ontwik-

keling. Zoowel toch bij den mensch als bij de Anlhn)|ioideu wonit

met ile ver>cliniving naar achteren de iiellingshoek kleiner. In hoeverre

deze relatie tus.schen beide verschijnselen nu ook vergelijkend ana-

tomisch bestaat, wordt uil de onderstaande label duidelijk. In de

tweede kolom is de gemiddelde hellingshoek aangegeven, in de eerste

de gemiddelde basaaliiide.x, zooals deze in de ie mededceling is

vjvstgesteld. Ik herinner er daarbij lUiu ilal iioe grooler deze index

is, des te venler ligt hel Foramen magnum muir achteren.

Index IxL-tdHa. Ililliiijsltock. caii liet For. iiia(/n.

I.emur albilVions
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lil elk der beide seriëii is tiissoheii liaakjea aaiijicduid hel plaats-

iiniimiei' dat elk der f>eslacliten bij eene legelmatige rangschikking zou

iiiiieinen. In hoeverre nu tusschen ligging en helling van het Foramen

magnum eene betrekking bestaat kan uit een vergelijking van deze

rangcijfers direkt afgelezen worden. In 't algemeen blijkt wel degelijk

Iiij do apen een parallellisme tusschen beide verschijnselen te bestaan,

slechts in enkele gevallen ziet men eene eenigszins sterke tegenspi-aak

tusschen ligging en helling. Dit is b.v. het geval bij Chrysolhrix

waar de hellingshoek te klein is met betrekking tot de ligging, en

bij Colobus waar juist het omgekeerde geval zich \oordoet.

In het begin dezer mededeeling werd aan de meening \an Hi xi.ev

herinnerd, volgens welke de helling van het Foramen magnum in

betrekking zoude staan tot den graail van ]irognathie. In de volgende

mededeeling, die liet prognatliisme van den primatenschedel tot

onderwerp heet'l, zal op deze meening nader worden ingegaan.

Natuurkunde. — De Heer van der Waals biedt eene mededeeling

aan van den Heer Ph. Kohnstamm : ,,Een kort antiroord o/i

de ojnncrkiut/en van den Heer van Laaij."

(Mede aangeboden door den Heer P. Zeeman).

In het verslag \an de vorige zitting dezer Akademie heeft de Heer

van Laar eenige opmerkingen gemaakt, naar aanleiding eener ver-

handeling van den Heer Timmermans en mij. Hoewel die oimierkingen

op geen punt de juistheid van onze uitkomsten betwisten, maar uil-

sluitend de \ raag betreffen, of wij voldoende recht hebben laten

weder\aren aan het aandeel dat de Heer van Laar gehad heeft in

den opbouw der theorie, meen ik, dat zoowel de beleefdheid jegens

den Heer van Laar als de deferentie \-oor de beide aanbieders dier

opmerkingen mij verbieden, deze onbeantwoord Ie lalcn. Ik zal tlus

trachten zoo kort mogelijk te motiveeren, waarom ik ook llians nog

meen, dat aandeel geheel correct te hebben weergege\en.

1". De Heer van Laar schrijft in puul a zijiier opmerkingen:')

,,Hierbij moei ik opmerken, dat ik ninmter') het bijzondere geval

a,3=I '^i'/j '^'^ ''ct algemeene geval heb voorgesteld."

Blijkbaar herinnertle de Heer van Laar zich bij het schrijven dezer

regels niet meer, dal hij in deze Verslagen van Sept. 190(j p. 228

geschreven had: ,,ln de derde Verhandeling werd alsnu \ooi heii/c/ieel

alf/etiieenc/') geval n^^a^ ^'^S^'i afgeleid," enz.

En op diezelfde |iag. ..'I'hans w ei-d voor de be|iaiiiig \an hel dubbel-

I) Deze Versl. XVllI p. 491».

-) Guisiveering van den Heer van Laar,
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l>iiiil <k' lieperkeiule omlertitelling ^=:0 opgeheven , en het (/e/url

<i/tfeina'ne ijev(jl^) ti,>(t^ '^ < /', besclionwcl.'

En op p. 229: „Men kan nl. alli' iiw;/i'/ijkr paren^) van MtoÜen

kaïaklerizeeren door tie wixjinlen van (^ en -t, en liet zal ten slotte nllei'ii

van deze imarden^) afiiangen, welke der drie hoofdtypen zal optreden."

En op p. 231 : „De berekeningen worden ei-hter zoo uiterst inge-

wikkeld, dat deze voor het (/eheel ahieuwem' t/eiril^) '?, > '7, ^>, <
/^

praktisch onuitvoerbaar bleken."

En op p. 232: .,Dit blijkt reeds hieruit, dat het vervangen van de

vereenvoudigende onderstelling />, := A, door de ijeheel algemeene aan-

name^) b^<b, niets aan het bestaan van een dubbelpunt . . . iieefl

veranderd, en dat ook de berekeningen \oor de begrenzing \an het

type III. . . kunnen geschieden voor \\g\. (jeheel alifi'ineene ijeval ^) /y, >/»,."

En op p. 233: „Berekening leeil nu, dat in het iieheel nlgemeenc

ijecal^) f'i^fi. enz."

Iinniei-s overal waar iiier gcsprokeri wordt van het iihji'ini'i'ni-

ge\ al, — en ik wensch niet dit lijstje geenszins aanspiaak te maken

op volledigheid, — is inderdaad bedoeld «,.^ !/«,«,, en ook het

citaat van p. 229 is alleen mogelijk liij identilioat ie van dit bijzondere

met het algemeene geval.

2" In punt II zijner o[niu'ikingcn zegt do Heer van Laak: naar

aanleiding van ons gezegde, dat zijne onderzoekingen : ,,zeer eenzijdig

den nadruk leggen op hel beslaan van open plooien, een omstandig-

heid, die loch geenszins als ri'sii/tadt^) kan beschouwd worden, daar

zij onmiddellijk voortvloeit uil de willekeurige, zoo niet onjuiste

i>iii/i'rsli'//inii'^ der lineaire arhankelijUheid van // en e": ,,Wederoiii

heb ik nooit beweerd, dal -, :^ O altijd niet de werkelijkheid zou

overecnslemmen; alweder heb ik dit cen\ omlig '/'///(/c/iOJ/^rti') teneinde

de herekeuuiijen*) mogelijk te maken."

Toch lees ik op p. 232 van zijn reeds genoemde Verhandeling:

,,Wij willen er noirmaals met nadruk op wiizoii, dat do njuni'r/'fh-')

iiilkiHii^lcn van ons <»iiiloizock natuurlijk zullen gewijzigd worden,

wanneer // niet onalhankclijk van ' en 7' wordt aangonomen . . .

maar dal /.ini/ilufii'/') alles hclzelfde zal blijven.

"

En lip p. 234: ..Djuxijia dool vcrdoio dinkverhooging de pha.sen J

en 2 wederom uileenwijkoii, zouder dal de lengleplooi — ;w(m/.v

rroei/rr iri'l nioifr/ij/,- in'rd </i'itr/it') — (zie o.a. van OKK Waals, Coiil. II

p. j90 zich noil weer sluit. Alleen bij lompoiatuii'U hoo^ror dan

'/'... kan er van blijvende homogenileil sprake zijn."

') (.;iir.-;ivi;tTin_' van mij. -l riiisivefring van T. i-ii K.

) Cursivetriug van den Hete van Laak.
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Mij dunkt, dat elk oiibevooroordeekl lezer dezer regels zal

erkennen, dat de Heer van Laar meende liier een nieuwe uitkomst.

te geven, materieel afwijkende van de uitkomst eener gesloten plooi,

zooals die door van der Waals mogelijk werd geacht, en dat het hem

hij het schrijven dezer regels onmogelijk bewust kan geweest zijn, dat

(Pb

die afwijkende uitkomst alleen berustte op zijn onderstelhng —^ =0.

3°. Wat punt c betreft, de daar genoemde zin slaat inderdaad op

een stuk van den Heer van Laar van voor April 1905 ;nl. van 8

Feb. 1905). Het was nnj echter tot het verschijnen der ,,Opmerkingen"

iiiet bekend (en het is mij thans ook alleen uit die ,,0[)merkingen"

bekend), dat de Heer van Laar die vroegere Verhandeling geaban-

donneerd heeft. Wij zouden er anders natuurlijk van gezwegen hebben.

4°. Wat punt d betreft moet ik den Heer van IjAak tegen zich

zelven in bescherming nenien. Wij hadden gezegd ; ,,Zijn uitkomsten

zijn vooral belangrijk omdat zij loonden, dat onder bepaakle omstan-

digheden bij volkomen normale stollen onlnicnging kan voorkomen,

iets wat in dien tijd \rij algemeen betwijfeld werd." De Heer van

IjAar ,.teekent daarbij aan, dat tot nog toe volstrekt niet algemeen

betwijfeld werd, dat bij volkomen normale stotfen ontmenging kan

voorkomen . . . maar dal alleen betwijfeld werd, of sommige ,,abnor-

male" vormen van ontmenging bij volkomen normale stoffen konden

voorkomen." Ik moet hiertegenover volhouden, dat zoowel IjEHFELDT

als van dkk Waals, naar wie wij 1. c. verwezen, volstrekt niet een

of ander speciaal geval van (lutmcngiug 0|) 't oog hadden, maar wel

degelijk elke ontmenging. Den Heer van Laar komt dus inderdaad

grooter lof toe, dan hij hier wil erkennen. Wel moet ik toegeven,

dat wij, in ons strexen om geheel objectief te zijn tegenover den

Heer van Laar, inderdaad in den boven geciteerden zin onbillijk

zijn gewor<lcn tegenover des lleeren van Laar"s voorgangers: van

DER Waals en Kortkwkc;. Onze zooeven geciteerde zin toch zou den

schijn wekken, alsof van Laar de eerste ware geweest, die de

mogelijkheid van ontmenging voor normale stoffen had aangetoond.

Zooals de Heer van Laar terecht zegt, is dit onjuist en onze zin had

dan ook heter geluid : ,,Zijn uitkomsten zijn vooral daarom belangrijk,

omdat hij bleef vasthouden aan de mogelijkheid van ontmenging

voor normale stolïen in een tijd, waarin dit vrij algemeen werd

betwijfeld, en opnieuw liet zien, dat bij bepaalde waarden van a's

en h's, die geenszins a priori als onwaar schijnlijk mogen worden

beschouwd, ontmenging ijiderdaad moet optreden."

Wilde ik ook de andere opmerkingen van den Heer van Laar

bespreken, dan zou ik — daar ik niel mag aannemen, dat de lezer
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vjvii <lo iletuils v;in di-Zf oii(lei/.i>i'kiii;niMi u|i «It- luioglo is - nilvocrip;

(i|) licl luinl zelve «Ier zjuiU iiiock'ii iimaaii. Maar ik zon dan iik'Cim.'Ii

misbruik Ie maken van tie t^aslvrijlieid. die deze Akademie zoo

lieiiseliclijk ook aan iiare niel-ledcn in deze kolommen aanliiedt. Ik zal

mij dns met liet liovenstaande vergenoegen. .Moclit de lieer van Laak

eeliler weiisclien, deze disenssie elders \oorl te zetten, ilan lieii ik

daaitoe. hfiewel ongaarne, bereid.

Geologie De heer Moi.KNOR.v.xtK bie<ll een mededeeling aan van

den lieer H. A. Hkoiwkh : .,Pii'Hit>'vit't. cin nii'/aiiorrate/oi/aii't

rail Traiisvau/"

.

(Mede aangebotlen ilooi- ilen Heor K. M.4htin).

(Aangeboden in de vergadering van i27 November iy(J9l.

( hiiler de nepheliensvenieten op en ten westen van de hoeve

Leenwfontein No. 320, ten noordoosten van Pretoria, welke groote

wisselingen in ehemische en mineralogische samenstelling vertoonen,

bevindt zich in de „collectie Moi.kn<;r.\aff" een zeer titanietrijke

variëteit, gevonden ',< '"'jl len westen van de Pienaarsrivier, nabij

de grens van de plaats Zeekoegat.

Makroskopisch herkent men in dit gesteente tot 1 e.M. groote, zeer

sterk afgeplatte Karlsbader tweelingen van rooden veldspaat en

kleinere kristallen van rooden nephelien, waartegen tallooze aegyrien

naaldjes en kleine, sterk glinsterende kristallen van titaniet afsteken.

.Mikroskopisch blijken de samenstellende mineralen te zijn, veld-

spaat, nephelien, sodaliet, veel aegvrien, zeer veel titaniet en in geringe

hoeveelheden apatiet, tlnoriet, calciet, analcieiii en titano-magnetiet.

De veldspateii zijn orthoklaas en mikroperthiet in Karlsbadertwee-

lingen.

Nephelien en sodaliet zijn dourgixans geheel overgegaan in glimmer

en iiatroliet pseudomor[)hosen, waarvan de eerste in hoofdzaak tot

den nei»helien, de laatste tot sodaliet beperkt zijn. In de weinige,

niet geheel veranderde kristallen ziet men de omzetting langs barstjes

in hel kristal beginnen, hel cindprodnct is dan een complex van

zeer fijne glimmerblaadjes. De glimmer komt ook onregelmatig ver-

spreid in de nalroliet psendomorphosen van sodaliet voor.

De aegvrien is sterk pleochroïtischvaii olijfgroen tot groenachtig geel,

de kristallen zijn homogeen, slechts bij uitzondering is er een kern van

aegyrienangiet ; ze zijn rijk aan insluitsels van kleine idiomorphe kris-

talleljes van titaniet en apatiet en sterk geïmpregneerd met vloeispaat.

De titaniet komt voor in de voor de fovaietische magma's alge-

meeiie tweelingen naar (M)lj, in de ruitvormige doorsneden is de

lange diagonaiil de twecling.sgrens. Bovendien zijn beide individuen
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pol^'Synthotisch vertweelingd. Ilii pleocluoïsnie is sterk, van /.alm

kleurig tol kleurloos.

De afuiliot is liet oudste kristaliisatieproduct, ze kuuit zelfs in idiouior-

pbe kristalletjes in de titaniet ingesloten voor; de kristallisatie der ovei'ige

elementen geschiedde grootendeels gelijktijdig, de aegyrien heeft soms

zijn eigen vorm tegenover veldspaten en \eldspatoïden, maar meestal

is de onderlinge begrenzing onregelmatig en wijst op een gelijktijdig

ontstaan. De veldspaat om.sliiit enkele idiomorjilie kristallen van

nephclien en sodaliet, in hoofdzaak is hij dus het laatste kristaliisatie-

product. Waarschijnlijk langs pneninatolytischeu weg kristalliseerden

in de laatste holten tluoriet, calciet en analciem.

We zien hoezeer dit gesteente mineralogisch afwijkt van de uoriuale

ucphelicu svenieten dooi- zijn hoog gehalte aan aegyrien en titaniet.

Den mesocraten \()rm dezer groep noemde A. Lacroix ') coviet, den

melanokraten teraliet, met als type van co\iet het door Washington

lieschi-even gesteente van Jlagnet Cove in Arkansas, als tjpe van

teraliet de alkaliveldspaat-nephelien gesteenten \an de Crazy Moun-

tains in Montana.

Hieronder \olgen de analysen van het hier beschre\en gesteente

(geanalyseerd door F. Pisani), en die van enkele eovieten en teralieten.





H. A. BROUWER. Pienaariet, een melanocrate foyaiet van Transvaal.

Verklaring der Figuur.

Vergrooting 30 maal. Een deel van een groot veldspaatkristal omsluit poïki-

litisch aegyrien, titaniet, neplielien (boven links) en sodaliet (onder-midden en

onder-rechts).

De aegyrien bevat talrijke idiomorphe insliiitsels van titaniet, apatiet en

fluoried.

Verslagen der Afdeeliug Natuurk. Dl. XVIII. A". 1909/10.
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I. l'iiMiaaricl. Leeuw t'onlfin !V2((' l'nli»ii,i. Tiaiis\aal.

II. ('(i\iei. .Ma'jiMi ('ii\e Ail<aiisa> el". II. S. Wasliiiigtoii. •lonni.

ol' (iecl. I.\. CU. nttlj.

III. l'oviel. Xiisv Kuiiilta. i'f. .\. I,\( laux .Mal. .Mincial. .Madaiiascar

Extr-. Nt.iiv. .\rcli. <iii .Miiseimi 4e Ser. I. li'l.

IV. Teraliel. ('ra/.\ .M( Iaiii> linil. l . S. (ieol. Siirv . iio. 150.

V. Tci-aliel. .. ,.

VI. Teralio!. iiioplielioii |nTO.\ceii inalijriiiH', et'. .V.
(

'. Lawson l'nill.

Doji. iif (ieol. l'iiiv. ut' ('alit'iiniia I. !>.'i7. |H!I().

Zodwel niineraloiriscli als clioiiiiseli wijUl liel hier iicseliroven üc-

steeiile iliis >iei-U at' \aii «lo Itil iin Ine heUomle iiielaiiocrale Me|the]ieii-

svenieleii : liel i> •ickeimierkl door /ijii lioou Fe,' l^, TKt^, (mi ("aO

gehalte \njU<htm aan aegvrieii en litanii?!') en zijn laag AL^O, gehalte

(afname «Ier vel(||)alen en vel(ls|ialoïilenl. Prof. .Moi,i;N(;n\Air sloeg mij

den naam 1'ienaariet voor, naai' de l^ieiiaarsri\ ier, omdat de plaats,

waar hij dit gesteente verzamelde, zich in een strook grond hevindt,

gelegen Insselien een zijrivier \aii ile l'ieiiaarsrix ii'i-, .Miiiidl^|iiiiil üc-

naanid. en de genoemde rivier zelve.

\"oor de lioekerij woifll aangelxiden :

1°. Door den Heer Hiukkiiit, een exeni|ilaar \aii zijn :., Die Sauge-

tierontogenese in ilner liedentiiiii: t'iir die l'hylogcnie der Wirheltiere"

en van zijn: „The loeial mendtranes ot' ihe vertehrates" (.\dvance

|)rinl IVom the I'roeeedings oi'theT''' international zoological Coiigress,

Boston meetint; Angnst 19— 24. HMI7 :

"2". Door di'ii Meer Zkkm \n de di.ssertaties van: </. .Mevrouw van

Uii.DKKitK.K.k-VA.v Mki Ks, getiteld: ..Magnetische splitsing van het n II ra-

violette ijzerspecirnm (/ "i^lOO /. 4.")(l0 "; />. den Heer A. V.\s Ninks,

getiteld: ,,K\pcrimenteel onderzoek \aii klokken van F. Hkmony."

De Vergailering wordt gesloten.

(6 Januari, 1910)
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Blad/.. 509 Taliol 1 te lezen als volgt:

TABEL I.

Aanwezig

op

Cl ^ I nieuwe subst. treedt op

Cl. Cl

Cl, Br

Cl, J

Cl, NOi

Cl, SO,H

Cl, CH,

Cl, CO.H

Cl, NHj

Cl, OH

Cl. CHO

4.G

i.C.

/. C,

4..-.

3..-)

•i.Cp

2 of r.

4. f.





KONINkLlJkE AKADEMIE VAN NYETENSCliAPPEN

TE AMSTERDAM.

VEKSI-AG VAN DE GEWONE VERGADERING

DER WIS- EN NATLUTRKITNDIGE A 11) KELING

van Zaterdag 29 Januari 1910.

Voorzitter fW<iarn''j: de Heer D. J. Kortkwkg.

Secretaris: de Heer J. D. van der Waals.

I 2sr lï O XJ JD.

Ingekomen slukken, p. 568.

E. Kkindk.i!'-: ..OviT de rul van lovende elementen in liet bont bij den transpiratieEtioom in

boumen". (Aangeboden door de Ileeren J. W. MoLi. en V. A. K. C Wknt), p. 508.

K. Zlilstka : ..Bijdragen tot de kennis der waterbeweging in de planten". (Aangeboden door

de Hicren J. W. Mm.i." .n F. A. F. C. WeSt), p. 580.

II. W. Uf.i.ik.uim K: „Visrusaeliani...e, een eniym dat uit rietsuiker slijm voortbrengt", p. 591.

e Met een plaat).

M. W. ÜLiJKBiM K : „Over variabiliteit bij Bacilln» prodigiosus", p. 596.

F. M. JiF.r.Ki!: ..Studiën over liet Tclliirium. I. Over het wederzijdsch gedrag der elementen

zwavel en tcUurinm". (Aangeboden door de Heeren ¥. van Homuurgii en A. P. N. Fran-
I iiimdnt), p. 6CC.

r. Zkkmin en B. Wixawf.r: „De magnctisehe splitsing van absorptielijnen in Terband met het

..pertrnm der lonnevlekken", (1ste Mededeeling). p. 621. |.Met 3 platen).

II. J. Bktii : „De schommelingen om een cvcnnichlsKtaud bij het bestaan ceuer eenvoudige

lineaire relatie tuaiichcn de trillingsgelallcn''. (Aangeboden door de Heeren D. J. Kortf.wf.o

en 1'. II. Sriiot'TK), p. 634. (Met éen plaat).

H. A. L.'R^:^Tz: „Over de verstrooiing van het lieht door moleculen", p. 650.

II. E. J. O. ur liois en K&rARÖ IIoxiia: „De thermomagnetiache eigenschappen der elementen",

p. GC6.

C. VAX WissF.Lixon: ..Over het nanloonen van looi.stof in de levende plant en over harcphysio-

logisrhe beteekenis" (Aangeboden door de Ilccrcn .J. W. Moli. en F. A. F. C. Wf.nt),

p. 673.

Aanbieding van een boekgeschenk, p. 673.

Errata, p. 673.

Hol l'rdces-Verliaal ilor vnrifro vprfradorinfr wnidt irolozcn en

goedgekeurd.

Verslagen der AfdeeÜDg Naluurk. Dl. XVIII. A". 1909/10.
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Ingekomen zijn

:

1°. Bericht van de Heeren H. G. van de Sande Bakhuyzen,

HooGEWEKKF, VosMAER, DE Bruyn en WiND (lat zij veiliinderd zijn de

vergadering bij te wonen.

2°. Missive van den Minister van Binnenlandsclie Zaken d.d. 22

Januari 1910, waarbij bericht wordt dat de Heer H. E. J. G. du Bois

te Berlijn, oud-Hoogleeraar aan de Rijks-Universiteit te Utrecht,

benoemd is tot gedelegeerde der Regeering bij het van 13—15 Sep-

tember a. s. Ie Brussel te houden internationaal Congres voor Radio-

logie en Eleclriciteit. Voor kennisgeving aangenomen.

3°. Missive van den Minister van Koloniën van 6 Januari 1910

waarin gevraagd wordt om afschriften te mogen ontvangen van 3

rapporten welke door den Duitsclien Oberbergrat Stifft in 1827 zijn

uitgebracht over een inijiibouwkundig onderzoek \an de eilanden

Curacao, Bonaire en Aruba.

Aan Z. E.xc. is medegedeeld dat de Akademie de oorspronkelijke

rapporten niet bezit, maar wel de afschriften daar\ an, en dat deze

ter beschikking van Z.Exc. zijn.

4°. Brief van den Rector en Senaat der Kon. Friedrich Wilhelm

Universitat te Berlijn, waarbij de Akademie wordt iiitgenoodigd één

afgevaardigde te zenden bij de lierdenking van het 100-jarig bestaan

dier inrichting op 10—13 October 1910. Dit schrijven zal voor

afdoening in handen worden gesteld van de Letterkundige Afdeeling,

daar deze op dien tijd de voorzittende Afdeeling is.

Plantenkunde. — De Heer Moll doet eene mededeeling namens
den Heer E. Reindeks : „Over de rol van levende elementen

in hei hout bij den transpiratiestroom in booinen.

(Mede aangebüden door den Heer F. A. F. G. Went).

Van de vele theorieën, die men heeft opgesteld om den transpira-

tiestroom in boomen te verkk^ren spelen de meeste tegenwoordig in

de literatuur nog slechts een historische rol. De imbibitietheorie

van Sachs ') ; Böhm's luchtdruktheorie'); de gasdruktheorie van

Hartk;''); de opvattingen van Westekmaier ^), die het houtparen-

ciiyni als de waterbanen aanwees en de vaten voor reservoirs ver-

klaarde ; Ewart's *) suppositie dat de levende elementen de weer-

standen zouden helpen overwinnen ; de cohaesietheorie van Askenasy ").

die verzuimde de continnïteit van het water op te nemen als conditio

sine ijua non — ze zijn alle verlaten. Daarentegen zijn over twee

hypothesen de meeningen nog verdeeld en de aanhangers \'an beide
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partijen bestrijdoii de opvattingen der tegenpartij op een mei kwaardig

heftige wijze. Güdi.kwski ") en de zijnen stiiixn de nieening voor, dat

nion den transpiiatiestrooni niet kan verklaren, zonder de mede-

werking der levende liuntelementen aan te nemen ; DixoN en Joi.v ')

daarentegen verdedigen de stelling, ilai de levende elementen met

liet proces niets te maken hebben en er niets mee te maken kunnen

liebben. Zij verklaren het verschijnsel, dat er waler opstijgt tot in

de toppen der hoogste boonicn door aan Ie nemen, ilat het water

in die boome;;, opge•.'^loten in de nanwe walerbancn, als een draad

hangt aan het oppervhdc iler bladcellen, waar het wordt vastgehouden

door capillaire of andere phvsische werkingen. De draad breekt

niet, doordat ze, m\i\v ondersteld wordt, nergens met lucht in aan-

raking is, onder welke omstandigheden het water een spanning door

uitrekking verdraagt tot J50 atmosferen toe. Verdampt het water

boven lUin de bladeren, dan wordl die draad door de weefsels iieen

omhooggesleurd.

Hoe scherp beide partijen tegenover elkaar staan, kuit zich het

best illustreeren door een paar citaten.

ScHWKNUKNKR '), die de meer physiologische theorie aanhangt zegt :

,,An lier Vorstellnng, dass die Lebenstütigkeit der Zeilen irgendwie

in die Safibewegnng eingreift ist . . . . unbedingt festzuhalten. Ohne

dieses Eingreifen ist die Hebung des Wassers aufHöhen van 150-200

Fuss nnd darüber einfach unmöglich und alle Hemidiungen, die vor-

handenen Schranken mit unklaren phvsischcn Amiahmen zu durch-

brechen, sind niciil viel mehr als ein Snchen nach dem Stein der

Weisen."

In hetzelfde jaar 1909 schrijft Dixon:'»)

,,The adhesion of wiiters to the vital hypothesis .... is so

remarkable that we must devote somc space to examijic l'uliy the

gntunds for their conlention".

Als men tracht na te gaan hoe het komt, ilal de meeningen zoo-

zeer uitoenhiopen, dan schijnt de ooizaak \ooral Ie liggen in een

versrhillende appreciatie van eenige proeven en in het ietwat avon-

tuurlijke, dat ile Di.xoniiiansche verklaring op het eerste gezicht

heeft. .Aan de ;re<laclile, dat het leven van (»nze boomen zou hangen

aan een watcniraiidjo moet men gewennen voor men er vree

bij kan hciiben. ( ioin.KWsKi ") had trouwens een nog heel wat

avontuurlijker hypothese noodig om den anatomischen bouw van

het hout te rijmen met <le eigenschap, water te ktiiuicii op|)ompen.

Dit deel van zijn theorie wordt dan ook door niemaiul aanviuird

waarom ik het verder ter zijde zal laten. In het vervolg zal dus

met ,,de stelling van üoulewski" bedoeld worden de oitvatting, dat

38*
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het levende hout als oorzaak \an den .stroom moet woi-den aange-

nomen.

Om een oordeel over den stand van zaken te \ergeniakkelijken

zal ik de gewit-htigsle argumenten, door beide pariijen aangevoerd

naast elkander plaatsen in een tabel en ze daarna paarsgewijs

bespreken. Uit deze tabel zal ik alles weg laten wat de kwestie

betreft, of de cohaesie van het water voor het werk berekend is,

dat DixoN en Joly haar opdragen. Ik wil aannemen, dat er, als ik

het zoo mag noemen, technisch tegen hun theorie geen bezwaren

bestaan en ik geloof dat men dat gerust mag doen.

GODLEWSKI c. s. DixoN en Joly.

la. Er bestaat geen voldoende .16. Aan de continuïteit der

continuïteit der waterkolommen waterdraden behoeft niet te wor-

let hout, om de cohaesie ter den getwijfeld '').

)

in

verklaring toe te laten

2a. De overblijvende beschik-

bare physisclie krachten zijn on-

\oldoende om het water hoogcr

dan 14 M. omhoog te voei-en ").

21). Straskcrgek's proeven, waar-

bij hij water liet opstijgen in ver-

giftigde boomen, bewijzen het

tegendeel '^).

De cohaesietheorie beschikt over

krachten, die een boom van

200 M. en meer nog wel van

water zouden kunnen voorzien ").

3r?. Urspruno's proeven, met 3A. In LIrspruncj's, proeven ge-

taUken, die over een bepaalde i'aakten de banen verstopt en

lengte gedood waren, waarna de werden de bladeren vergiftigd

bladeren verwelkten, bewijzen dat doordat ze met een afkooksel \an

dood honi geen water genoeg vei-- hout gedrenkt werden'"),

voeren kan om de transpii'atie te

dekken '').

ia. De bouw van het hout pleit ib. ,,The vei-y structnre of the

vó(')r de theorie van Godlewski --'). wood offers the strongest evidence

against Godi.ewski's tlieorj" ").

Levend iiout biedt bij het door-

persen van water in beide rich-

tingen evenveel weerstand -°).



( 571 )

5(/. Analogiebewijzen "\ öb. Analogiebewijzen -).

<ia. De clnikverdceliuu: in leven- 6/>. Do drnkmplintren worden

de, frans|»ireerende sianinien strijdt onUetronwhaui" verklaard of ge-

tegen de cohaesietlieorie "). negeerd.

Punt 1. De kwestie van „de continnïteit dei waterdraden" in liet

lioiii komt o|) liet volgende neer. De coliaesietlieoiie lieel't noodig

aan Ie nemen, dat er zich in de meeste vaten geen Incht bevindt,

maar ilat liet water in den boom één samenhangende massa voiiiil

van den wortel tot de blaileien. Elk lioutvat waarin zicli een liiclitbel

bevindt is volgens haar voor de watergelciding onbruikbaar geworden,

daiir in zidk een vat het water niet onder negatieven drnk kan staan;

het wordl direct ditor de iuxngrenzentlc \ateii leeggezogen. Elke

luclitbel stelt dus één vat l)uilen gebruik.

Wanneer men nu kon aanlooncn, dat verreweg de meeste vaten

hiehlbellen bevatten, dan zou er voor de watergeleiding slechts een

gering percentage beschikbaar blijven, misschien zelfs zon hier en

daar de vereischie samenhang van het water geheel worden verbro-

ken, zoodaf er van mcdowerkinir der coliaesio geen sprake kon zijn.

Nu is het natuurlijk moeilijk, de atuezigheid van lucht te con-

stalceren, d;wr men bij ile noodzakelijke voorbereidingen voor het

onderzoek altijd de kans heeft, dat er op de een of andere wijze

luchlbellen in de vaten jreraken "). Vindt men dus in de meerder-

heid van de vaten lucht dan is dit nog geen bewijs, dat het in de

levende plant reeds aanwezig was, daar het bij de bewerking bin-

nengedrontren kan zi;n.

Vonr het verdere verloop van mijn betoog maakt het echter weinig

uil, of hier DixoN en Joi.y gelijk hebben of de tegenpartij. Ik zal

dus bij dit punt niet langer stilslaan.

l'uiii 2. De stelling, dat phvsische krachten alleen onvoiiloendc

zijn "j, om het water hooger dan 13 ïi 14 Meter ondioog te voeren

is een zeer zwak punt in de verdediging van de hvpothese van

GoDi.KNVsKi, diuir Sth.vsui lUiKij's giftproeven de onhoiulbaarheid er van

op de meest sprekende wijze aanloonen. Hij zag, dat in vergiftigde
boomen het water nog lol in de hoogste toppen opsteeg, tot 22

Meter toe.

De pogingen van tle aanhangers van Godlkwski om hun slolliiig

tegenover dit feil Ie handhaven maken dan ook een zeer onbevre-

digenden indruk. Men valt .Stk.vsbi miKK ann in vage termen ^*), be-

schuhligt hem van weinig kritiek, verwijt hem, dat hij zelf geen

po'/in^'cn doel lol verklaring: het feit zelf blijft beslaivn.
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Iets gewichtiger schijnt het volgende argument. Men zegt:"') met

behulp van een JAMiNSche keten kan men zich wel voorstellen dat

de luchtdruk het water omlioogperst tot 13 a 14 Meter, maar veer-

tien is geen twee-en-twintig en bovendien is de JAiüNsclie keten

onbruikbaar ter verklaring. Ze zou \'Oor dit doel misschien met eenige

kans op succes kunnen worden aangewend, wanneer de \i\ten van

den wortel tot het blad in ééns doorliepen, zeker niet in een blaasjes-

stelsel als het hout is, daar de luchtbellen de tusschenschotten niet

kunnen passeeren, om van de vele andere afdoende bezwaren niet

te spreken.

Verder wordt tegen Strasburger aangevoerd, dat er samenhangende

vloeistofdraden worden gevormd wanneer de afgezaagde stam in liet

water wordt gezet ''), maar het is in de eerste plaats niet duidelijk

wat men daar dan eigenlijk mee wil tegenwerpen en in de tweede

plaats is het moeilijk in te zien, hoe men zich die draden dan denkt

te ontstaan. Het opgezogen water kan de aanwezige lucht niet ver-

wijderen, daar deze opgesloten zit ; het is bovendien met lucht ver-

zadigd en zal eerder bellen afgeven dan opslorpen, zoodra het op

grootere hoogte onder lageren druk komt te staan. Ook het afzagen

kan bezwaarlijk anders dan vermeerderend op het luclitgelialte van

den boom werken ; voor de cohaesie levert de binnengedrongen lucht

echter geen gevaar op, daar ze niet kan opstijgen.

Punt 3. Ursprung's proeven'') met takken, die over een bepaalde

lengte met stoom gedood werden, waardoor de bladeren verwelkten,

bewijzen voor (jODlewski ook niet veel. Door den stoom worden

niet alleen de levende elementen gedood , er treden ook andere

veranderingen op.

De ^aten moeten een ti.idlang een afkooksel van iiout \ervoeren

inplaats van water, en het is waarschijnlijk dat daardoor de mem-

branen of zelfs de vaatluniina meer of minder verstopt geraken,

waardoor de weerstanden toenemen. Bovendien worden de bladcellen

door dit vocht meer of minder vergiftigd, zoodat het zeer de vraag

is of de ondergang der bladeren wel aan watergebrek mag worden

toegeschreven '").

Voor de beslissing in onze kwestie hebben deze proeven dus niet

veel te beteekenen.

Punt 4. De anatomische bouw van het hout pleit verder meer

voor DixoN '') -°) dan voor Godlewski, daar men zich voorloopig

nog volstrekt geen voorstelling kan maken van de wijze, waarop

de levende elementen eigenlijk met eenig succes zouden kunnen

pompen. De eenzijdige weerstand, zonder welken men zich zulk een
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werking moeilijk kan denken, is nooit treconstateerd, Iioe zorgvuldig

iMon er ook naar gezocht heelt.

l>it argnnicnl wordt dan ndk niet altijd meer vi'i(')r ^Goni.i'.wsKi

a;injrovoerd.

1' u 11 t 5. Van anaiogicbewijzen is iialnnrlijk in kritieke gevallen

nii'i veel meer te verwarhlen dan een illustratie. Ik zal er d;uironi

hier niet op inu:aan.

Wij zien derhalve dat de tot dusver aangevoerde argumenten

weinig steun geven aan Godi.kwski's theorie. Daarentegen pleit voor

DixoN en Joi.y het zoo demonstratieve en afdoende resultaat van

STR.vsBiiUiKu's vergiftjnoeven. \ oegt men hierbij nog de groote over-

tuigende kracht, tlie er pleegt uit Ie gaan van goed voorgedragen

analogiehewij/.eir (en hierin zijn Dixon en .Ioi.y veel geiidckiger dan

hun tegenstanders) dan kan men hel zeer goed begrijiien, dat de

cohaesietheorie talrijke a;iiilian,;:;ers lelt.

Er zijn cciiter 2 feiten, die met meer succes tegen haar worden

aangevderd.

In de eerste plaats een tweede pruefrecks van Uksprunc; -"'), waarbij

hij ijs gebruikte om een stuk lak onwerkzaam te maken inplaats

van heet water of' stomn. Deze proefreeks is natuurlijk vrij van de

bezwaren, die de andere haar bewijskracht ontiuxmen. Maar het feil,

dat het verwelken eerst na i'ltelijke dagen optreedt, nuuUct de resul-

taten minder overluigeiid.

Gewichtiger is een andei- bezwaar:

1' n II t i!. De drukverdeeliiig in levende boomen strijdt tegen de

theorie. ''].

In een hangeiiden watcidraad neemt de drukking regelmatig af

niuirmate meii honger komt en wel minstens één atmosfeer per

lU Meter stijging Bij levende, transpireerende boomen heeft men dit

niet kunnen constalecren ; integendeel bleek bij de proeven, dat inauo-

nieters, op verschillende hoogten in een stam aangebiacht, zich lUin

elkanders verloop volstrekt niet storen. Nu eens wijst de eene een

lagere drukking aan, dan weer de andere.

Wel is waar laten zich tej;en vele van deze drukmetingen bedeu-

kingen luinvoeren, die luwr wiuirde als beslissend argunsenl sterk

vcriniiuiercn, maar enkele er van gaven naar het oordeel van

ScnwKNDK.SKK positieve, oiiloo.'henbare bewijzen dat er van een regel-

matig afnemen van den druk geen sprake is. In dit geval zou het

immers oinlenkbaar zijn, ,,d;vss ein Maumslamm, der nach 2—

3

Regentagen diircli Xachsrliub von nnlen eiwas wasserreicher gewortlen,

in milllerer llolie (wo vorher Saiigeii statlfaiid} Liifl iii das hier
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angebrachte ^Manometer hineinpreszi, wahrend oben in dei' Krone

und insbesondere unteii ara Stamm weder Saugung noeli Pressung

stattfindet". -')

Opmerkelijk is het, dat Dixox zoowel de ijsproeveii \an ürsprung

als de druk metingen geheel onvermeld laat in zijn o\erzioht \an den

stand der kwestie in den Progressus, "') hoewel hij heel wat minder

belangrijke bezwaren daar in den breede bespreekt en weerlegt.

Zoo hebben wij dus de oorzaken nagegaan van het merkwaardige

verschijnsel, waarvan ik in de inleiding sprak. De aanhangers van

GoDLEWSKi wijzen op de drukmeüngen en beweren, dat Str.\sburgkr's

proe\en niet deugen, Dixox wijst op Strasburger en bekommert zich

niet om de drukraetingen.

Men ziet, de toestand is tamelijk verward. En naar mijn o\erlui-

ging zal men hier langs theoretischen weg niet verder komen. Het

eenige wat ons uit de verwarring kan helpen is het experiment.

En nu meen ik het afdoende, experimenteele bewijs te kunnen

leveren, dat het normale, levende hout in staat is actief water te

pompen.

Om dit bewijs te leveren ging ik uit van de volgende grondge-

dachte. Wanneer de grilligheid in de uitkomsten der drnkmetingen

inderdaad veroorzaakt wordt door een pompwerking in het levende

hout, dan moet ze oogenblikkelijk verdwijnen, zoodra men de proef-

boomen dood maakt of verlamt. Dit nu bleek mij inderdaad het

geval te zijn. Sterker nog: zoodra de stam dood was, volgden de

drukxerscliillen denzelfden regel, die men bij een glazen buis ver-

wachten zou. Zoodra de omstandigheden voor de verdamping ongun-

stiger werden, zooals tegen den avond en wanneer het begon te

regenen, naderden de standen der manometers elkander meer en

meer. Tegen den middag, als de zon scheen liepen ze daarentegen

meer uit elkaar. Dit wordt begrijpelijk, als men bedenkt, dat een

snellere verdamping een sterker stroom vereischt; voor een sterkeren

stroom zijn echter ook grootere drukverschillen noodig om de grootere

weerstanden te overwinnen.

Ik zal nu eerst de proeven iets uitvoeriger beschrijven. De curven

van de manometerstanden hoop ik later te publiceeren, tegelijk met

de resultaten van uitgebreider onderzoek over dit onderwerp.

Van een ± 2'/^ M. hoog exem])laar van Sorbus Jatifolia, waarvan

de stam zich even boven den grond verdeelde in 2 nagenoeg gelijke,

krachtige takken werd de eene tak ongeschonden gelaten ter verge-

lijking; aan den anderen bracht ik boven elkaar eenige U-vormige,

open kwikmanometers aan, en wel op de volgende wijze. Van den

hoofdtak werden eenige zijtakken afgesneden, zóó, dat er \an ieder
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een stomp van 5 rM.- longte bleef zitten. Over dien sIomij) word een

buisje geschoven, waaraan later de manometer gehangen werd; dit

bnisje was in liet midden tot een vcrwijiiing uitgebhizen en werd

met een eindje gnmniieslang iiirh'dii-ht o|> den slomp bevestigd. Daarna

werd het halt' mot watev gevuld en even hu-hlledig gepompt om de

aangesneden vaten te injicieereu. Dan liet ik het een liuH' uur opon

stixan en sloot hel ten slotte af met de doorboorde guniiniesto[),

waarin de manoniotoi- slak. Eens per dag moesten ilc liolbuisjes

worden bijgevuld, daai' iiel IkiuI altijd een beetje uit de inlerfellu-

lairon lekl. De bas! lekt nog moer, waarom ik die telkens verwijderde

0|) do [tiaats waar hel gummieslangeljo zou komeu.

Zoolang de boom leefde, Wiis er in de standen der uiauometers

en het verloop daarvan geen regelmaat te bespeuren: ze wezen alle

een drukking aan, kleiner dau die der builoniiiciil, maar nu eens

„zoog" de eene meer, dan weer de andere. Na eenigc dagen doodde

ik dat deel van den lak, dat de manometers droeg, over zijn geheele

lengte met behulp van stoom. Dadelijk volgden de manometerstandeu

den lioven aangegeven regel om dien niet weer te verlaten. De
drukversehillou werden tegen den middag zeer aanzienlijk, ten

teeken, dat het doode deel een groolen weerstand booil aan den

sterken stroom.

De kroon en de basis \aii den lak bleven bij de behandeling

ongeschonden. Aan de bladeren kon men eerst na 3 weken bemerken,

dat ze onder de bewerking geleden hadden ; tot dien tijd toe bleven

ze volkomen friscli. Toen ze eindelijk begouueu te veranderen

maaklen ze meei- den indruk ziek te zijn, dan gebrek aan water te

hebben.

.\au het stammetje van een ('umus worden 2 mauomelei's aange-

brachl op nagenoeg gelijke takstompcn, (JU cM. boven elkaar, liet

geheele l)oompje wtis 2 M. hoog. Voordat ik de takken afsneed,

die de slompen zouden leveren, doodde ik den stam op die beide

pliuitson met stoom over een lengte vau 10 k 12 cM. De nuuiomelers

kwamen dus te zitten op doode lakstompen aan doode stamsUikjes,

gesclieiden door een levend gedeelte.

Ik wen.schte nu te onderzoeken, of hel levende middenstuk ook

pompte. Zoo ja, dan zou hel dus steeds bezig zijn, het drukverschil

tussciicn de doude stukjes stam Ie vermindereu. Als het dau opeens

met ijs afgekoeld werd, zouden de nuinomcters [tlolseling moeten

uiteenwijken om elkaar weer te naderen, wanneer de boom aan

zichzelf overgelaten weid. Werd het eindelijk gedood, dan moest de

bekende regeliiuuit optreden.

De uitkomst was echter anders. Ilcl middenstuk [lomptc l)lijkbaar
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)üet, want de manometers gedroegen zic-li precies als bij een doodon

boom. Tegen den middag verschilden ze soms 24 c.i\I. kwik. Maar —
op den vijfden dag veranderde hun verloop tamelijk plotseling en op den

zesden was het even onberekenbaar geworden als bij levende boomen !

Blijkbaar had hel middenstuk door de behandebng te veel geleden,

om dadelijk te functionneeren, maar was het op den zesden dag

zoover hersteld, dat het weer kon werken. Het heeft nog geleefd

tot einde December, zooals men aan de volslagen frissehe bast kon

zien. Op het oogenblik, einde Januari, is het dood. De kroon ziet

er echter nog gezond uit, ook de knoppen.

Hoewel deze feiten, voor zoover ik zie, geen andere interpretatie

toelaten, dan die ik hier gegeven heb, zij hier nog een bewijs aan-

gevoerd, dat men zulke verschijnselen niet aan een vei-andering van

de weerstanden mag toeschrijven. Deze moest trouwens ook al van

zeer merkwaardigen aard zijn, wilde nion er voor de verklaring

eenig uut van hebben.

Aan den stam van een Sering {St/riiu/a vuhjaris), 2 M. hoog

werden 4 manometers aangebracht, van onderen naar boxen gaande

genummerd met 1,2, 3 en 4. Na korten tijd wezen ze alle een

ongeveer even sterke ,,zuiging" aan, die met dagelijksche perioden

schommelde tiisschen ongeveer 48 en 28 c.M. kwik. Hoewel weinig

stond ook hier nu eens de eene hooger, dan weer de andere. Na

15 dagen, toen ik het verloop der drukcurven voldoende kende,

werd stomp 2 gedood met het stukje stam waar iiij aan zat. Dit

gebeurde, door er gedurende een uur de slagen door te leiden van

een Ruhmkorff van 10 M. vonkenlengte, zonder vonkenbaan in den

secundairen keten. Stomp en stamdeel werden hierbij verwarmd tot

bijna 60" C. ; een paar stukjes glaskit van dat smeltpuni, die ik er

op bevestigd luul, begonnen even te smeUen.

Tijdens liet doorvoeren van den inductiestroom nam dooi- de ver-

warming de zuiging \'an stomp 2 eerst sterk af, de andere
manometers bleven constant s t a a n. Weldra hield het

dalen van de kwikzuil in 2 op en \ermeerderde de zuiging weer.

Na het verbreken van den stroom steeg het kwik hooger dan ge-

woonlijk ; deze abnormaal hooge zuiging bleef in het vervolg be-

staan ; 2 volgde later wel de perioden der andere manometers, die

ongestoord hun gang gingen, maar zoog steeds opvallend veel sterker.

Hoe we hieruit het bewijs kunnen putten, dat dit verschijnsel niet

door de weerstandsveranderingen wordt veroorzaakt, zal ik dadelijk

aangeven.

Tot zoover de beschrijving der proeven. Ik zal nu nagaan, wat

er uit de resultaten kan ^vorden geconcludeerd.
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Het manometerverloop bij den Si)f/ju.'< bev\ijst, dat de waterstroom

in een levenden tak door geheel andere krachten wordt veroorzaakt

dan in een dooilen. Aan fouten in de meetmethode kan men het

resultaat niet toesehrijven. De meeste van deze zijn v('i('ir en na den

dood gelijk en men mag niet onderstellen dat de omstandigheden,

die door de hewei-king worden gewijzigd juist z<'m'> zouden veran-

deren, dat daiirdoor de waargenomen wettelijkheid voor den dag

komt. Kn dan is het drukvcrloop vinir den dood alleen te verkla-

ren door luin te nemen, dat er in het hout drukverhoogende factoren,

pompwerkingen ;ianwezig zijn.

Een machtige steun ontvangt deze opvatting van een totaal andere

zijde door de proeven van Zmlstra '°). Hij liet een oplossing van

Saureviolet opstijgen in levende zoowel als in doode takken en

onderzDcht ze daarna onder het microscoop. In de levende waren

alleen de tori der hofstippels gekleurd en een dun binnenlaagje van

de wanden der vaten ; in de doode daarentegen was de geheele

houlina.ssa homogeen gekleurd. Hierdoor wordt het bewijs geleved,

dat de waterstroom in dood hout een geheel anderen weg neemt dan

in hel levende.

Hel verschijnsel, dat bij tic sering alleen die manometer invloed

ondervond, die ajin het door indiictieslagen gcdoodc deel zat, kan

ni. i. ouk niet anders verklaard worden dan met behulp van de

theorie van Godi.ewski. Stelt men zich voor, zooals Di.voN en Joly,

dat de geheele stam zich als een doode buis gedraagt, dan kan men
liet vei-schijnsel niet verklaren. Weerstandsvermeerdering kan niet

de ooiv>iiak zijn, daar hiervan ook de andere manometers invloed

hadden moeten ondervinden. Stelt men zich daarentegen een boom-

slam voor als een buizenstelsel, waarin zich overal pompjes bevinden,

dan wfirdt het begrijpelijk. De dood van het stukje stam zet op die

plaat.s de pompjes stil en er moet dan iets harder gezogen worden

om het water door het doode stuk hout te krijgen. Aan de volgende

manometers behoeft men dit echter niet te bemerken daar de tusschen-

gelegen elementen den druk al weer op normale hoogte hebben

kunnen brengen.

Ik beschouw al het voorgaande als positieve bewijzen, dat het

levende hout hydromotorisch werkt. De |)roef met de Cornus bewijst

dit al zeer demonstratief: men heeft als het ware voor zijn oogen

kiimien zien, dat het zich herstellende middenstuk opeens begon te

]»ompen.

Na aldus het positieve bewijs geleverd te hebben, dat het levende

hout het water holpt omhoog voeren, zal ik de theoretische beschou-

wingen weer (i|ivalteu waarmede ik licLroniieii iieu, en zien in hoe-
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verre dit bewijs wijziging kan brengen in den stand van zaken.

Wij bevinden ons .in de raoeilijklieid, dat Strasbürger's \ergift-

proeven bewijzen hoe de hulp van het leven niet noodig is, terwijl

de eenige theorie, die van deze proeven geen bezwaren ondervindt

door de druknietingen onhoudbaar wordt gemaakt. De oplossing ligt

na het voorgaande voor de hand.

De aanhangers van Godlewski hebben ongelijk met te beweren,

dat het water zonder hulp van het leven niet boven 14 Meter om-

hoog kan stijgen, daar Strasbürger's proeven bewijzen dat dit wèl

mogelijk is. Maar dat is ook de vraag niet. De zaak is eemondig

deze, dat in een levenden boom het Avater door levende

elementen o ra h o o g g e p o m p t wordt, t e r w ij 1 het in een

dood en ook opstijgt, maar door andere oorzaken, bijv.

met behulp van zijn oohaesie.

Toetsen we deze opvatting aan de gegevens in de tabtl :

P n n t 1, de continuïteitskwestie is alleen van belang voor de

cohaesietheorie. Zoodra deze langs anderen weg onhoudbaar is gemaakt,

mag men de vraag over de continuïteit van het water laten rusten

tot ze misschien eens weer aan de orde komt in verband met nieuwe

kwesties.

Punt 2. De vergiftproeven van Strasburger zijn in mijn stelling

opgenomen.

P u il t 'A. Al mogen de proeven van Ursprung ook al niets zekers

bewijzen xcMir de theorie van Godlewsky, er tegen bewijzen ze

zeker niets.

Punt 4. De anatomische bouw van het hout kan nooit worden

aangevoerd als een feitelijk bezwaar tegen de hier voorgestelde

opvatting. Zoodra het bewezen is dat levend hout pompt, kan dit

feit natuurlijk niet verzwakt worden, doordat meii zich uit zijn

struktuur niet dadelijk een voorstelling kan maken \'an de Avijze,

waarop het dit doet. Dit uit te vorschen moet eenvoudig aan het

verdere onderzoek overgelaten worden.

Punt 6, de drukverdeeling is met de opvatting van Godlewski

volkomen in overeenstemming. Als men overal in den stam drukver-

hoogende factoren heeft, kan men xan het drukverloop in dien stam

niets voorspellen, zoolang niet die factoren zelf volledig bekend zijn.

We zien dus, dat de hier aangevoerde kwesties voor mijn opvatting

geen bezwaren opleveren. In deze voorloopige mededeeling heb ik

mij natuui'lijk tot de hoofdzaken beperkt ; later hoop ik hetzelfde

onderwerp vollediger te behandelen.
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De literatuur luul ik niisscliieu gelicol kuuneu wej^lalcn, luaar

het kwam mij wenselielijk voor mijne citaten en (icrgciijke ten

minste even te iegaliseeren. De cijfertjes in den tekst verwijzen naar

de literatuurlijst, die liieracliter is afgedrukt.

Ik wil (leze voorloopige mededeeling eindigen met er op te wijzen,

dat de liier ingevoerde raetliode van onderzoek ook dienst kan doen

bij de oplossing van andere kwesties. Zoo bijvoorbeeld kan men

met haar hulp uitmaken, of ile levende eleniciitcii ook meewerken,

wanneer men een lak in omgekeerde richting water laat vervoeren;

men kan den invloed onderzoeken dien allerlei prikkels (warmte,

koude, electricitcit, prikkelende stoften) op de werkzaamheid dier

elementen mochten hebben. En als men de vergiftproeven van

Strasbiiiger herhtuilt, maar aan de proefboomen manometers aan-

brengt, worden ze opeens een afdoend bewijs voor Godlewski. Men

kan hiertoe echter met een klein boompje volslaan.

Vooral de methode, wiuxrbij een levend stuk tak wordt geïsoleerd

tnsschen twee doode gedeelten is zeer aanbevelenswaardig. Men

zorge er echter \oor, de plaiXisen, die men wil dooilen niet hooger

dan + 60° te verhitten, om hot middeiislidc te sjiaren. (verg. de

proef mei den indiictieslroom). Zoo mogelijk late men een bcbladerden

lak aan hel middenstuk zitten, daar het anders spoedig moet ver-

hongeren.

Groningen, 28 Januari 1910.
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Plantenkunde. — De Heer Moll biedt eene mededeel ing aan van

Dr. K. ZiJi.sTRA : „Bijdragen tot ch kennis der loaterhewegbuj

in de planten."

(Mede aangeboden door den Heer F. A. F. G. Went).

Een tijd lang heb ik mij in het Botanies Laboratorium te Gronin-

gen bezig gehouden met het vraagstuk der waterbeweging bij de

planten, en daaroiuti'ent proeven gedaan van nogal uiteenlopende

aard. Door verschillende omstandigheden werd ik echter verhinderd,

mij voorlopig \erder in die richting te bewegen, zodat de proeven

geen afgerond geheel vormen. Ik was dan ook niet van plan, ze

mede te delen ; maar nu ik binnen afzienbaren tijd niet weer in de

gelegenheid ben, die studie voort Ie zetten, meen ik het door mij

verzameld feitenmateriaal wel te mogen publiceren ; mogelikerwijs

kan ik hiermee andere onderzoekers, die de waterbeweging in de

planten tot voorwerp van studie hebben gekozen, van dienst zijn.

De proeven, waarvan hier sprake is, kunnen in 3 rubrieken wor-

den ingedeeld, n.1.

1°. Stam of stengel van intakte planten tot ongeveer 0° C. afgekoeld.

2°. Opstijging van een kleurstofoplossing in afgesneden takken.

3°. Belemmering van de waterbeweging in een boomstam door

diepe insnijdingen.

Achtereenvolgens zal ik over de aanleiding tot deze proe\en en

de resultaten ervan een en ander meedelen, om daarna de uitxoering

der proeven afzonderlik uitvoeriger te beschrijven.

1°. Stam of stengel van intakte planten tot ongeveer 0° C. afgekoeld.

Zoals bekend is, zoekt Godlewski (Zur Theorie der Wasserbewe-
giuig in den Pflanzen. Jahrb. f. Wiss. Bot. Bd. 15) de oorzaak der
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waterbeweging in do wcrkzaanilicid der levende niergstraal- en liout-

parcnflivnicellen ; deze celien zonden dan als liet ware alsziiig-pers-

lKini|»on dienst moeien doen. Door Godlkwski zelf zijn echter geen

direkle |)roovLMi nitgevoerd, die zijn theorie zonden knnnen stennen.

Alleen op grond van verschillende, elders verzamelde gegevens wordt

zijn theorie plansibel gemaakt, en wordt betoogd, dat ze niet in strijd

is met door andere onderzoekers aangebrachte feilen. Van verschil-

lende zijden zijn later (.Iansk, Stkasi{i'1{(;i',r, Wkhkr, Ursprüno) pogin-

gen aangewend, om deze theorie proefondcrvindcbk te toetsen.

De meest voor de hand liggende methode daarvoor was wel deze:

om (Ie wei'king der levende cellen van mergstralen en liontparonchyin

nit te schakelen, on) dan na te gaan of de waterbeweging daardoor

onmogelik werd.

Dit bniten spel brengen van de werkzaamheid dei- levende cellen

werd het gemakkelijkst bereikt door die cellen eenvoudig te doden

door giftige sloifen of door hoge temperatuur.

Deze methode is echter zeer bedenkelik ; door die liewerking toch

treft mt'u niet alleen <ie elementen, die men buiten werking wil

stellen; ook andere, voornamelik de watervervoerende vaten en

tracheiden, zullen zonder twijfel daardoor veranderingen ondergaan,

zoflal het gewaagd is, de residlaten dier proeven alleen op rekening

\an liei ophclfen van de werkzaamheid der levende cellen te schuiven.

Kcne (M)k reeds dunr Ursprinc;, maar met tegengestelde uitkomst

l)cproefile methode, die aan genoemd bezwaar tegemoet komt, is

afkoeling van de stam of stengel der plant tot ongeveer 0°. Daardoor

is het mogelik, >\r werkzaamheiti der levende cellen van licl afge-

koelil gedeelte lot een minimum terug te brengen, terwijl noch de

levende, noch de tlode elementen verder enige blijvende verandering

ondergaan, liovcndicn is ook dit voorileel niet te onderschalten, dat

men na de proef ile vroegere toestand weer herstellen kan, dus de

plant weer in de normale toestand kan terugbrengen. Men kan dus

de |ii()cf en de conlrölepntef met dezelfde ongeschonden plant uit\oeien.

Indien men door deze liehandeling gediian kon krijgen, dat de plant

verwelkte, terwijl ze na het staken van ile afkoeling weer fris werd,

zon de theorie van (jIoui,k\vski een aaninerkelike steun gekregen hebben.

Volg»-u> dey.e methode nu heb ik 3 proeven gedaan. De stam van

een appejlMMimpje, 2 slungels \u\\ /'(j/i/i/cnaiii riisimlalam ei\ 2 >nei\'^cls

\an Ht'lliiiitlin.s (ii/jero.sti.'i werden over een lengte van 50 cM. lot

ongeveer 0° ('. afgekoeld. l>e proeven duurden (5, 7 eii iS dagen,

onder omsiainligheden. ilie zeer gun>lig waren voor eeii eventueel

verwelken.

Toch hel» ik in geen enkel geval ook maai- een begin van ver-
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welken kuiiiien constateren, hoewel de verdamping uit de liladen

sterk was, zoals een cobaltproef aantoonde. Afgesneden, bebladerde

takken, bij de plant opgehangen, verwelkten zeer snel.

Uit het negatief resultaat dezer proeven mag echter niet geconclu-

deerd worden, dat de mergstraal- en houtparenchymcellen geen rol

spelen bij de waterbeweging. Het is toch zeer goed raogelik, zelfs

waarschijnlik, dat 50 cM. afkoeling niet voldoende was. Deze

geringe hindei'[)aal werd misschien wel overwonnen door drukver-

schillen in de stammen aanwezig. In het ge\'al van een positief

resultaat zon de proef een steun geleverd hebben voor de theorie

van GoDLEWSKi. Mijn negatieve resultaten echter zijn niet in staat,

aan die theoi'ie eenige afbreuk te doen.

Niettegenstaande deze uitkomsten meen ik toch, dat het zijn nut

heeft, dat anderen er kennis van kunnen nemen.

Beschrijving der proeven.

De afkoeling van stam of stengel werd tot stand gebracht door

smeltend ijs, dat zich in een toestel bevond, op de volgende manier

samengesteld, zooals de figuur aangeeft.

De toestel bestond uit 2 gelijke delen, n.1. uit 2 halfcylindervor-

mige blikken reservoirs, met vaste bodem en los deksel. De beide

halve cylinders hadden in het midden van de platte zijde een gedeelte,

dat halfcylinderxormig gebogen was, zodat de twee reservoirs, wan-
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neer ze tol éfii cv luider veieniird wenleii, iii 'I inidileii een niiiiite

vrijlieten ter doorlat iiiL: van de ïitani, die afjjckocid moest worden.

De hoogte van de toestel hedroeg 50 e.M.. de niiddellijii i^d (•.Al.;de

niinile, vrijgelaten xoor de stam, liad een iniddellijn van 10 e.M.

Elk reservoir was :uin de luiitenzijde onderaan voorzien van een

kraan, wiuirniee overtollig water algetapt kim worden. De evlimlriese

zijde van elk reservoir, als ook de bodem en deksel waren \un lniiien

bekleed met een 15 m.M. dikke vilthnig, waaroverheen nog ten

itekleding van 2 m.M. dik, wit asl)est|ia|»ier. De Iteide reservoirs wei-

den liij <le piocf Hiii dl' stam gezet en iumeengescli roe fd, nadat lussen

de tegen eikiuii- komende vlakke zijden een sink vilt gelegd was.

De reservoirs werden niet ijs gevuld. De ruimte, die tol ojnieming

van de stam iliende, werd van onderen en lioven rondom de stam

gesloten met een stevige walleprop, waardoor heen een thermomeler.

De teinperatnnr in deze Inchtriiimle om de stam schommelde tn.ssen

0° en + 3° C.

De toestel was door hel \ilt en a-sliest \oldoenile iiesi-hiit tegen

opneming van de warinie der omgeving. Zelfs op hete dagen behoefde

het ijs sleehts tweenuuil in de 24 uur aangevnid te worden.

Bij de proel' rustte de loeste! op eenige bakstenen, zoilat hij met

de bodem ongeveer 20 <M. \aii de j:ioiid verwijderd lileel'.

I'kokk 1.

Om <le 3'
, cM dikke stam \aii een a|)pellioom|ije \an onge\eer

2'/, M. hoogte werd op 21 Juli 1SI04, "s middags 12 niir, bij heet,

zonnig weer, de ijstoestel bevestigd en met ijs gevuld. In <lf loop

van de namiddtig datilde de tem|)eralniir in de ruimte om de stam

tol onj^eveer 1' C, zonder dat in het minsi enig verwelken van de

bladen Ie bespeuren was, olsrlioon een begin van verwelken direkl

moest zijn opgevallen, bij vergelijking met A andeie appel boompjes,

die Hiuvst de proefboom stmiden.

(»ok <le volgende dajjen was er geen veranderinL' te zien. ]>e

temperatuur tier Inehlriiimle om de stam ideef xdorldnrend lussen

O en 3°.

Df ma.xiinale teinperatnnr der omgeving op de versehillende dsigen

gedurende ile proef scliominelde tussen 23 en '2U°.

Op de ze.sd<' da^;, terwijl lU- lemperalnur der oingevinj; 20 en die

om de stam in de eylinder *.)' was, werd door middel van de kobalt-

proef gecoiislali-f-rd. dal de Idaden levendig (ranspireerdeii. Op de

zevende dair wi-rd de slaiii. niimiddi'llik Imim-u di- ijstoestel afjiezaagd ;

39
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iii liet staiustiik. dat zicii nog in de ovliiider bevond, werd een gat

geboord, waarin een ilierraometer geplaatst werd.

Ik constateerde, dat de temperatnnr ia de dam gelijk was aan die

in de hu'htcylinder rondom de stam, n.1. binnen 3 unr sclioranielend

tussen 2° en 3", terwijl de temperatuur der omgeving 24° a, 25° bedroeg.

Daarna werd de proef gestaakt.

Pkoef II.

Pohjyoimm cuspidatum.

Om 2 onmiddellik naast elkaar staande stengels van 2 M. Iioogte

werd op 6 Jnlie 1905, 12 nnr 's middags, de ijstoestel bevestigd en

met ijs gevuld. In de loop van de namiddag daalde de temperatuur

in de luchtruimte om de stengels tot 0° C, zonder dat verwelking

intrad. Tot vergelijking dienden de vele stengels, die de toestel om-

ringden. Ook gedurende de volgende dagen trad er geen verandei-ing in.

De tempei-atuur om de stengels bleef voortdurend tussen 0° en 3°.

De maximale temperatuur der omgeving op de verscliillende dagen

gedurende de pioef schommelde tussen liP en 3(r. Op de zevende

dag werd de proef gestaakt.

Proef III.

HeUandius tid}erosus.

Om twee onmiddellik naast elkaar staande stengels van 1^ M.

hoge planten werd oji 14 .lulie I9t)5, 12 uur 's middags, de ijstoestel

bevestigd en met ijs gevuld. In de loop van de namiddag daalde de

temperatuur in de luchtruimte om de stengels tot 0^. Geen verwel-

king te bespeuren ; ter vergelijking dienden verscheidene, naast de

proefplanten staande e.xemplaren van dezelfde soort. Afgesneden

bladen, aan de planten opgeiiangen, waren in een paar uren totaal

verwelkt. Ook de volgende dagen werd geen verwelking der proef-

planten waargenomen.

De temperatiini- in de Inchlruimti^ om de stengels bleef ongeveer O'.

De maximale temperatuur der omgeving op de verscliillende dagen

gedurende de proef schommelde tussen 17° en 267.°-

Op de achtste dag werd de proef gestaakt.

2". Upati/giiif/ van een kleurstofoplossiny in levende en dode

af</esnederi tul-leen.

Wanneei' men afgesneden takken, van een vers sneevlak voorzien,

met dat sneevlak in een kleurstofoplossing zet, zal in 't algemeen de
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vloL'itilof een ein(l\vee;;s in (k- lakUen uii?.lij^vn, \v;il ^eniiiUkelik Ie

controleren is, wanneer men de/.e laler up verscliillende hoogte door-

snijdt. Versflnl lende elenienlen van hel honl blijken dan kleurstof

opirenonien te liehlien. Hel iloel weinig Ier zake, of men \ oor deze

proef levende of dode, hehUulerde of onlhladerde takjes bezigt : steeds

stijgt liet vocht in de takken op, ook zelfs indien deze omgekeerd

zijn. i\.\\ ./.. niel iinn \an een sneevlak voorziene lop in de o|)lossing

stiU\n. Ik hel) dergelijke pr(je\ en meestal gedaan mei takjes van 30

a 40 cM. lengte ; soms met lakslompjes, die ook van l)oven een

sneevlak hadden. Na eenige djigen vertoonde zich de kleurstof bij

ile laatstgenoemde in het bovenste sneevlak.

Stijgt ook in alle takken steeds de kleurstof op, ile wijze van klfii-

riiKj der verschillende elementen is niet dezelfde in levende en dode

takjes. Er is integendeel een scherp verschil te constateren.

Bij vergelijking van hel gedrag van levende takken tegenover dode,

moest natuurlik gebruik worden gemjiiikt van een onschadelike kleur-

stof: naar aanleiding van Stkackk, Onderzoekingen over de immu-

niteit van hoogere planten voor haar eigen vergift (Disserlatie^i viel

mijn keuze op Söiuwvio/et/ \an (iKÜBLKK. Van deze kleurstof gebruikte

ik een waterige oplossing van '

,„ "/„. De takjes werden elk afzon-

derlik in een klein (lesje met de klenrstofoplossing gezet en de hals

van het llesje met een walte|tropje gesloten om de verdamping van

de oplossing te beletten.

Na de proef werden de takjes in mikroskopiese doorsneden op

verschilleiule hoogte onderzocht. Dwarse, radiale en langenliale door-

sneden weldon onderzocht in ii<ii/<'/i//ii', een medium, waarin het

Sfiureviolett niet oplost, zoilat deze kleurstof zuiver gelocaliseerd

hieef. De coupes werden zonder toevoeging van enige vloeistof gesne-

den en vers in ilc luigelolie gelegd. Het geringe watergehalle dezer

preparaten was idet hinderlik. Na zeer korte tijd drong de olie goed

overal door. Bovenilien had deze methode nog het voordeel, dat, na

wegvegen van de meeste luigelolie, de preparaten zich zom lei- verdere

behandeling uitstekend lieten insluiten in canadai)alseni.

De vergelijking van het gedrag van de .xyleemelemenleuiler leviiude

mei dat in gedode takjes bracht nu het volgende aan het licht :

levende tak dode tak

(/. /((/7/.V van de sluilxiiczen (k'i- ii. lurus ongekleurd of hoogstens

liofstippels zeer sterk gekleurd. uiterst zwak gekleurd.

h. een dun, mxh het lumeii gren- l>. wanden der vaten, vezels en

zernl laagje \aii de waixl in paiencli\ nicellen homogeen '^f^-

de hof der stippels geklerinl. kli-urd.

39*
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De wand van valen en vezels I

alleen gekleurd in een zeer dun

laagje, dat onmiddellik aan het

lumen grenst,

c. inhoud en wand der merg- c. inliuud der cellen gekleurd,

straal- en houtparenchymcellen

ongekleurd.
|

De sterke kleuring der tori in de levende takken was vooral zeer

opvallend, ook in dwarse doorsneden, temeer nog, omdat de kleuring

van het aan 't lumen grenzend laagje van de vaat- en vezelwand

vaak moeilik te zien was en de levende mergstraal- en hoiitparen-

ehjmcellen geheel kleurloos waren.

In het hout van Saliv en Fayus, waar de tori andei's in 't geheel

niet te zien waren, kwameji ze door deze kleuring in de le\ende

takjes met grote duidelikheid te voorschijn.

De kleuring van de tori door eosine in een levende tak \an (jinkijo

wordt reeds door Janse vermeld in ,,Die Mitwirkung der Markstrahlen

bei der Wasserbewegung im Holze" (Jahrb. f. Wiss. Bot. 1887

Bd XVlIlj. Ook daar was de kleurstof in de tak opgestegen : de

„prlinare WnndlvneUe' der mergsti'aalcellen was volgens Janse het

enige, wat zich gekleurd had.

Ook hij mijn jiroevon met levende takken kleurden zich, evenals

de tori der vaten en vezels, ook die vau de Imbh' hotstipnels tussen

niergstraalcellen enerzijds en de \'aten en vezels anderzijds ; de inhoud

der mergstraalcellen bleef echter, zooals boven reeds vermeld is,

ongekleurd.

Met deze feiten stemmen de resultaten van andere, door mij gedane

proeven goed overeen. In plaats van dode takken te nemen, liet ik

namelik ook in levende een oplossing van Ym 7i. Saureviolett in sterke

alkohol, zomede een oplossing van Yio 'Vu ^aureviolett in water, dat

4°/„ formaldehyd bevatte, opstijgen. Ter vergelijking stonden er levende

takken naast in een oplossing van 7iu "L, Saurexiolett in water.

Het bleek lui, dat de levende takken in de giftige oplossingen zich

nagenoeg kleurden als de dode takken in de onschadelike oplossing;

echter niet zo volledig. Het was duidclik, dat de alkohol en het

formaldehyd eerst laugzauierhand hun dotlelike werking op tie plant

•uitoefenden. De tori waren steeds ongekleurd; slechts enkele ter-

nauwernood gekleurd. De wanden \ ertoonden meestal een gelijk-

matige kleuring ; de mergstraal- v\\ parenchvmcellen met donkerblauw

gekleurde inhoud.

Ten slotte kan ik hier nog aan toe\oegeu, dat microscopische
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dwarse doorsiiodcn, door levi-ndc l.ikjos i^ciiuiiiUt, on (l;i;irii;i 20 luii

lang in oen waleiigo Sjinrox iololloplossiiig van '/lo % gelegd, geheel

lioniogeen ilonkorldaiiw wai-en, volkomen op dezelfde wijze geklemd

als die doorsneden, welke na opstijging der klenrstol" in iloiU'. takjes

werden onderzoclii . slechts was Ai' kienr wat intensiever. De dwarse

doorsneden ilnor conlroletakjes, die xooral' in levende toestand ge-

dnrende 4 dagen in dezeltVle o|)lossiiig hadden gestaan, vertoonden

daarentegen, gelijk Ie verwachten was, een kleuring uelieel zooals

die hoviMi N'oor levende takjes heschreveii is.

lii'.-tclirijrniii dfr jtroi^ien.

Pkokk IV.

JuK/iis si/ni tien.

Een levend, liehladerd takje, van onderen 4 ni.M. dik, stond 9

dagen in de Siinreviolettoplossing. De klenrstof steeg tot in de top

en in de hiaderen. Schors, caniliinni en merg hieven totaal ongeklenrd;

de klenring alleen tol het hont beperkt, on lijer alloen kleurstof

legen de biniienhuxg (aan 't himen grenzend) der wanden van de vaten

en vezels : de tori der liofstijipels zeer sterk gekleurd, diep hlanvv-

vioiei. unk in do halve hofslippols tussen mergsiraalcellen en vaten

of vezels. Mei-gstralen en honlparenchvm volkomen ongekleurd, zowel

wanil als iidiond.

Prokf V.

TAl ril' decidnn.

Een le\end, Itchladerd takje, van onderen Ü m.M. dik, stond 5

dtigen lang in ile oplossing, wtiiirna de. kleurstof tol in de top ge-

stegen wa>. De kleuring alleen tot het hout beperkt ; in di.' oud.ste

der 6 jaarringen echter geen kleuring.

Kleurstof alleen opgenomen door een zeer dun laagje van de wand,

grenzend aan hel Inmen der tracheiilen en der hoven van de stippels.

'loi-ns dor stippels diep blanw-violet, ook i)ij ilo liai\o hofstippels

tussen mergsiraleii en Iracheidon. Ovei-igens ailos ouLiokleuid.

Pkokk VI.

.Sa/t/' si)ec.

Twee levende, oiibebladerde takjes, aan beide einden van een

siieevlak voorzion. boido .'50 cM. lang on ruim '/, cM. dik, stonden
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2 (Iciueii iii flc WiUei'isc Samcv iolet-oplussiiif>- ; het ceiie takje met

het onderste, liet aiider'c iiiet iiol iKn'enste ï?neevlal< in ilc \'loeistof.

De kleurstof steeg geniakkelik op. en wel in hciili' fii/ijfs (/i'hjk.

Alleen klenrstof in een dnn \vandlaa,i!;je grenzend aan het liimen der

vaten en vezels en der hoven van de stippels. Tori sterk blauw-violet.

Prokp VII.

Fagus ailvatica. Taxus haccata.

Van elk dezer planten werden twee gelijke 3- a 5-jarige, onbe-

bladerde takjes met het sneevlak in ile waterige Saureviolettoplossing

gezet gedurende 3 dagen. Het ene takje \an elke plant was levend,

het andere op de volgende wijze behandeld. Het had Vj., uur lang

in kokend water gestaan. Daarna was door hel gekookte takje door

middel van een waterstraallnchtpomp water gezogen, om mogelike

verstoppingen te verwijderen; en ten slotte was er een nieuw sneevlak

aan gemaakt.

Na 3 dagen was in alle 4 takjes de kleurstof bijna tot aan de

top gestegen.

In de levende takjes was legen de wanden der \aten en traeheiden

aan nauvveliks een kleuring zichtbaar. De tori, ook die der halve

hofstippels, zeer sterk gekleurd. Mergstraal- en parenehymcellen

geheel kleurloos.

In het gekookte takje van Fagus de wanden der libriform-vezels

en der vaten egaal lichtblauw. Tegen de wanden der vaten in het

\'oorjaarshout een donkerder laagje. Nergens echter gekleurde tori.

De mergstralen bleken ook ongekleurd.

In het gekookte takje van Taxus de wanden \aii \ele tracheiden

zwak, egaal gekleurd; binnen tegen de wanden een donkerder laagje.

De lori ongekleurd. De mergstralen donkerblauw.

Proef VIII.

Taxus haccata.

Twee levende takjes werden genomen. Het ene werd met het

sneevlak in een oplossing gezet van ^/,„ gram Siiureviolett in 100 cM'

inali'r : het andere in een oplossing van '/lo gi'^m Sanre\iolett in

100 cM' alkohol.

Beide takjes bleven er 43 uur in staan, waai'ua door beide op

een hoogte van 7 cM. doorsneden werden gemaakt. De kleuring

was als volgt :
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Tiikjo in ii',tfirii/r oji/os.fiin/ : Alloei! kleiiriiiij; in '( •^cciiiiiliur xyk-ciii.

Ken zeer linn lihinw hiajL^je lej;en de wand der tiaelieitlen, en van

de Imven der lu>rsii|)|)els. Tori il(inkerl)lan\v, ook die der lialve liof-

slippels. Mergsiralen oniieklenrd.

Takje in nlknlioHisi- n/i/nssini/ : Ook klenistot' in cundiiuni en liin-

nensie Uif-en van hel seliois|iareiieli_vin doorgedrongen, waar zowel

wanden als inliond donkeihlanw waren. In liet seenndair xyleeni de

traelieidenwanden liclid)lanw : tegen de waii(K'ii aan ook diiidt'iik

een blanw laai^je, ook in de hoven der stippels. Turi ongeklenrd,

Mergstralen donkerltlanw. zowel wand als inhoud.

Ook in hel primair wlfein tie wanden jjekieuid.

Pkokk IX.

Tnxus hdcciita.

Ken ievciMl lakje witiI nid liet sneevlak gezet in een oplossing

van '/lo gnxni Siiiireviolett m ceii4:°/„/(>ni>n/(/i'/a/(loj)/os.'iiru/ {vevdunde

formaline).

Na 3 dagen werd hei takje onderzoeht : de klenrstof had de fop

i-ecds bereikt.

Klenring alleen in hel seenndair .\vleein. Tegen i\o wanden der

Iraelieiden een dnn Idanw hvigje, ook in de hoven der hofslippels.

Tori ongeklenrd. \ an de inergstralen zowel wand als protuplasina

doiikerblanw.

Fkoki- X.

Sii/i.r spec.

Een levend takje met het sneevlak gezet in een oplossing van

'/i« g'"i^'>i •Sanrcviolett in een V/„ /oriiinldi'/ii/dop/o.-f.iini/. Na 3 dagen

was de klenrstof tol aixn de top gestegen en werd het takje onderzoeht.

Klenring alleen in hel .seenndaii' xyleein. De wanden der vaten

liehllilaiiw gekleurd niel een aanduiding \an een iets donkerder

hiagje. aan hel lunien grenzend. Tori nagenoeg kleurloos. De nierg-

striuili-ellen, ilie tegen de vaten ivanlagen, blauw gekleurd.

3". /jfli'iiimerinif vnn de waterhewet/iiu/ in een hoomatam.

door diept nisnijdinyen.

Proki' XI.

Ken proef met oen wilgebooinpje, dal mi de llorius ÜDtanicns Ie

(ironingen siond, leinle, dal in ei;n slain, wairiu door \ au weors-
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zijden i)|i xerscliillemio liooute tuuiuehrachte dwarse insiiijdiiigeri, de

traiispii-atieslrooiu in hooge mate helemiiieid of misschien zell's afge-

sneden is, na verloop van tijd maatregeien worden geiKinien, die ten

slotte tot een volledig herstel van dezen stroom voeren.

De proef werd op de volgende wijze uitgevoerd.

De 11 7„ cM. dikke stam van het boompje werd op \ier plaatsen

tot even over de helft der dikte dwars ingezaagd en wel afwisselend

aan weerszijden van de stam. De insnijdingen bevonden zich op

onderlinge afstanden van 22 cM., de onderste op J.25 M. van den

bodem. Zij werden verhinderd zich weer te sluiten, doordat er blikken

plaatjes in gestoken werden, die er ook in 't vervolg in bleven zitten.

Op deze 4 plaatsen was dus de waterstroom onherstelbaar afgebroken.

Daar de stam door deze bewerking iialnurlik zeer verzwakt was,

Averd de boom gestennd door xier ijzerdraden, hoog aan de stam en

aan vier op enige afstand, rondom de boom, in de grond geslagen

paaltjes bevestigd.

Deze proef begon op 14 .bdi 1908; "s morgens te half tien waren

de insnijdingen gereed en de jylaatjes er in geschoven. Reeds om 10

uur waren alle bladeren slap en ble\en dit ook de gehele dag.

Gedurende de vijf volgende dagen, bij koel en droog weer, her-

stelden zich de bladen langzamerhand. Op de 7*^ dag van de proef

begon echter het loof van boven af te verdorren ; door de gehele

kroon vertoonden zich nu ook vele gele bladen. In al deze dagen

was de temperatuur niet boven 18° C. gestegen in de omgeving van de

boom. De 9'- dag steeg de temperatuur 's namiddags tot ruim 26° en

waarschijnlijk tengevolge hiervan nam het aantal geelgeworden bladen

nu ook snel toe. Ook hingen de nog groen geblevene weer slap neer.

De toppen der takjes, boveu in de kroon verdorden geheel.

De 3 volgende dagen waren warm en zonnig, met temperatunr-

maxima van 27' en 28''. De meeste bladen vielen nu af, terwijl in

de bovenste helft der kioon het loof geheel verdorde.

Na deze lijd trad koeler weer in en herstelden zich de weinige

overgeblevene groene bladen, die zich nu verder tot in de herfst

goed hielden.

Dat de boom echter niet veel schadelike gevolgen van zijn inza-

ainaen heeft ondervonden, bleek in de volgende zomer, daai het loof

zich toen even goed ontwikkelde als \('«'ir de proef en den geheelen

zomer frisch bleef.

Wagaw>,/,'ii, 13 Dec. J909.
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Mikrobiologie. IV Ik-ci- 15i.i.ri.itiN( k iloct eeuo incdedcclinu: ovoi :

,, \'i.\Tii.>t)irr/iiirit.-<i\ i'en ftizipii. <liit mf rn'l.iiii/.rr slijm rtnir//)ri'iii/t .

lilt iiiiiilsii>'irs('liiinsi-l.

Vele spoieinurmeiuic Itafilleii eii enkele weinige iiiet-sporenvor-

niers, veroorzaken, wanneer zij l>ij teireiiwoordiLrlicid \an rietsniker

of ranino>;e op neutrale of zwak alkaliselie ajiarplaloii groeien, een

zeer eigenaardijje ..koiloidreaktie", die voor de diagnose dezei hak-

teriën In-nikliaar is. Hel verseliijnsel lieslaai <iaaiiii. dal /.ii'ii in de

agar, en ook daarop, rondom de koloniën of strepen een \ loeiliaar

„neersliig", dat is een einnisie, voriiil, tlie liet gemakkelijkst l)ij door-

vallend liflit kenl);Xi\r is, terwijl Ie gelijk een opzwelling van de agar

plaats lieell, door de \oliiineverniccrdering, welke door deze emulsie

veroorzaakt wordt.

De emnl.-ie lie.->taa! nit droppels (zie pUuit) van verseliilleiide grootte,

die meestal zeer klein zijn inajir ook l<tt (•.2 niM aangroeien, zoodat

zij met een lon|ie knniirii onderselieiden wniden. Hij zwakke \ ci-

grooting meent men kleine in <le agar geöns|teiideerde oliedruppeltjes

Ie zien, in;uir daar sterk zwavelznni- deze droppeltjes onmiddellijk

oplost en zwakker ziinr dit langzamer doet, kan liicr van olie of

vet geen s|>rakc zijn.

Karakteristiek voor het verseliijnsel is, dat liet alleen in agarplaten

dniilelijk en sleelits zeer onvfilkomen in gelatine is wimr te nemen. In de

agar wordt liet ontstaan liemoeilijkt door alles wat tot znnrvoi-ming aan-

leidin<r geeft. Zoo zijn l>oiiillonagar, gistualeragar, en monte.xtrakl-

agar met rietsniker zeer goed hrnikliaar, maar de emulsie vormt zieli

duidelijker in aL'ar met >iormengsels, die de uit rietsuiker zoo gemak-

kelijk ])l:uits li(.'l»liende /jiurvorming tegengaan. Daarom is vooral sal-

peter als stikstofhron gunstig, want (hviruit moet noodzakelijkerwijs

bij de stiksiofonttrekking een alkaliseli eindprodnkt ontstaan, terwijl

hijv. ammoniak als stikstiifluon irehruiki juist de ziiic reaktie zal

bevorderen.

Een goede proetneming om liet verseliijnsel zichihaar te maken is

de volgende : .Men verviuirdigt een plimt van de .samenstelling : leidings-

waler, 2",. airar. 2°
„ rietsuiker, 0.02''/,, KNO, en (».()2"/„ K\HF(V,.

Ook kan de stikstofbron geheel worden weggelaten; agar|>lateii met

lO'/o rielsuiker en bikaliiimrosraat alleen, zijn bijv. voor het ziehtbaar

maken van het verseliijnsel bij Azutobncter en de straks te nocnien

Jinri/lds i'iinil.siitnis bijzonder gunstig. De hoeveelheid rietsuiker kan

afwisselen tussehen 0.1"/, en ."iO" zoniler dal het veisrhijnsel veel

verseliil vertoont.
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N;i slolliiiy \;ui (Ie iiuarpLial (Mi Norwijdcriiig \;xii lief ii;iiili;vugeii(Ie

wa(er wdrdcii er juirdhavilieii op iiitüczaaid, verkregen door eeji

weinig tiiiiiaarde in water op Ie scliuddeii en eidcele minnten lot

70° a 80° C-. te verwannen en dan over de [ilaat te gieten en het

water te laten atloopen. De aanliangende kiemen, voor zoover levend,

zijn slechts sporen van baeillen, die men hij 30" C. laat ontkiemen.

Na een of twee dagen worden de koloniën zichtbaar en Iegelijk

het emulsieverscliijnsel rondom eenige daai'van ; de meerderheid vormt

de emulsie niet.

De rietsniker kan \ er\angen worden door rafiinose, die op gelijke

wi;ze werkt ; maar glnkose, levnlose, mannose, galaktose, laktose,

maltose, trehalose, melibiose, manniet en xylose geven de emulsie niet.

Uondoni de koloniën van liaciUus mrscnWrivvs viikiatug (zie plaat

Fig. 1), />. mciiiitlwrluia en een nog luet beschreven, zeer algemeen,

ook in de rietsniker zelve voorkomende aardbacil, kenbaar aan de

kleine terminale sporen, Bncillus cmulswnis n. sp., waarvan de glas-

achtig doorschijnende kolonie eveneens op de plaat is afgebeeld

(Fig. 2), is de emulsie duidelijk, maar zij ontbreekt bij JL suhtUi.i,

B. mtiroidcs, Ji. /)i>li/ini/,i;a, B. nltroxun, B. Hithaemsporus, B. luteiis,

alsmede l)ij de anaëroben Granulobncter /mti/Ucuin, Gr. sacckarohu-

t)/ncuiii en (jr. jx'ctiiioi'oruiii.

De schimmels, de verschillende gistsoorten, de azijnbakteriën, zelfs

de rietsuiker sterk inverteerende, alsmede alle soorten van Streptotkrix,

en de meeste niet-sporen-vormende bakteriën, geven de reaktie niet.

Een uitzondering op dezen laatsten regel maakt de niet-sporen-

vormer Azotobacun' chroococcuin, die op platen van de samenstelling:

2 7„ agar, 2 a 10 "/„ rietsuiker en 0.02 »/„ K^HPO, in leidings-

water, een krachtige emulsie geeft, die zich tot op bijzonder grooten

afstand rondom de koloniën uitstrekt en later in de nabijheid daarvan,

wellicht inider den invloed van een speciiielt enzym, verdwijnt, terwijl

nabij de koloniën der aardbacillen de emulsie overal blijvend is. Be-

halve B. chroococcuni blijken de overige \'orinen van Azotobacter het

verschijnsel niet te geven. Uil ruwkulturen van Azotobacter, ingericht

\'oor stikstofbinding, kan men ook een met B. nuUobacter verwante

soort verkrijgen, die geen sporeiivormer is en toch sterk emulsioneert.

Een emulsieverscliijnsel, dat uit een physisch oogpunt analoog is

aan het hiei- beschrevene, maar daarvan geheel afwijkt door de wijze

van het ontstaan, heb ik vioeger beschreven '). Het wordl waarge-

nomen indien men een 10 "/o oplossing van gelatine in water kookt

met een 10 "/o oplossing van oplosbaar zetmeel, of met een 2 7„

') Genlralbl. f. Biiclenologie 2^^ Abt, Bd. !2, pag. (J27, 1896.
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iipld^siiii: \aii ;iu:ai'. Zdl- in UkUcmuI \ locihairii locslaiid moiifroii de

Iteiilo waleriirt' dplossingeii /icli iiicl. wal naiiinilijk na hel slolleii niet

veiamlerl. MlijkliiUir lioriisl «lil n|i lid feil, ilal hier twee lvoll(i<hvle

opU»ssiiifj;en wDitlen sanieiiKeltraehi. die niet in elkamler kunnen

dillnndeeren, en wier thoppels in ennilsieldestaiid steeds een positieve

opperx laktespanninji ten op/.iehie van elkander hezilten. Dezelfde

verklaring moet ireldi"! zijn voor de emulsie door de \ iscctsaccharase

gevdrmd ten opzichte \an de a£(ar.

Hi't i'iinilsiprfr.fcliijnj<i'l nnlstniit i/oor een eii:;/t».

Snijdt men uil hel emnlsieveld nuidom een kolonie een stukje

agar zonder daarhij de kolonie m\u te raken, en plaatst men dit

stukje o|» e:-n andere rietsuikerjVffarplajvt, dan lilijkl de i-uiulsie zelve

diuiruit niet wcji; te ililfundeeren, nia<ar wel gjuit er iu de plaat een

stof over, die daarin hel verschijnsel op nieuw geefi en, naar mate

van de hoeveelheden, die hier in aanmerking komen, l»ijz«»nder krach-

tig. V.V i> derhalve zeker een uit de kolonie naar huiiou ireditfundeerd

enzym aanwezig, waardoor de emulsie wordt te voorschijn geroepen.

Dit is ook geheel in overeenstemming met de wijze van het ontstaan

der emulsie rondom de koloniën, want een in «Ie agarplaai hiijkltaar

onoplosbare >*tor kan alleen lei' plaatse van de afzetting ontstaan zijn.

Daar de stof de natuur van een plantenslijm bezit kan hel enzym

risio.iiii'rlinrn.fi' treuoemd woi-den.

Het enzym huil zich bereiden door een kuliuur \au />'. ine.ti'nli'r'u'us

niiifit/ns af te (illreeren en het liltrival mei alcohol te preciniteeren,

waarbij natuurlijk ook de andere door B. tne.'<ente,)iciis gevormde

enzymen, zf)oals fliastase, trypsine en pectosinase neerslaan. Ofdaarbij

ook invertasc behoort, die gewooidijk als een afscheidiiigs|)ro(lukt van

li. iiiisenterlni.^ wordt beschouwd, is door de ontdekking \an de

viscosacchara.se, bij de werking waarvan, zooals beneden nadei- blijken

zal, \VMV<\ hel slijm <le iumwezigheid van ecu n'dneeerende stof wordt

Wiuxrgeniunen, twijfelachtig geworden.

Zelfs bij tegenwoordigheid van chloroform ontslaat op rielsuiker-

agarplalen, door hel uil de inesentericiis\i.\\\UivQ\\ bereide enzym, de

emnisiereaktie, zoufler <lat daarbij iets te bemerken is van de onf-

wikkelintr der kiemen van li. nii'senterirus zelve, die na het liltreercn

en precipileeren in het preparaat kunnen gebleven zijn.

Het is niet moeilijk om platen van willekeurige grootte te verviuir-

digen, die overal de emulsie itevatten en ge.schikt zijn voor proeven

bestemd om aan Ie loonen door welke iuvhteden de emulsie lot

verdwijnen kan worden gebracht en wat dan daaruit unistaat.
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Hiortoo wordt de kidlMura,i;ar van ;ivscliikki sanieusteliiiig-, vóór lief

stollen met eeii niet Ie groot aantal kiemen liij\. van li. emulslonis

ffeineiif'd. en na het stollen een of twee dagen in tie broedstoof ge-

plaatst. Is de plaat dan geheel troebel geworden door de emulsie,

dan wordt de suiker er uit gewasschen en is zij gereed voor de

proefneming.

//// lil' iri'rk'nui run dr riscosiirchd.i'nsc ontstaat hi'lidlrc het shjiii

een rediiceerende stof.

Brengt men stukjes agar, \vaarin de emulsie voorkomt in een

reageerbuis en verwarmt men xoorzichtig met een weinig Fehling's

koperproeAocht, dan ziet men een stei-ke reduktie, die niet ontstaat

met dezelfde i'ietsnikeragar indien de emulsie ontbreekt.

De vraag rees of die reaktie aan het slijm zelf moet worden toe-

geschreven of dat daarnaast door de viscosaccharase of op andere

wijze een andei'e rednceerende stof gevormd wordt. ()m daarop ant-

woord te geven werden stidvjes van de emulsiehoudende agar met

water uitgeloogd, waarbij het slijm, dat niet uit de agar in het water

kan difl'undeeren, achterblijft. Het blijkt nu dat het reduceerend ver-

mogen der agarstukjes daarbij verloren gaat, terwijl het water, dat

\oor het uilloogen dienst deed sterk rednceerend werkt. Het is dus

zeker, dat l)ij de emulsiereaktie, naast het niet rednceerende slijm, een

gemakkelijk dilfundeerende stof wordt gevormd (waarschijnlijk een

suiker) die vvel reduceerend werkt. De scheikundige samenstelling

dezer stof is nog onbekend, evenals die van het slijm zelve.

De mogelijkheid bestaat, dat de rednceerende stof invertsuiker is,

voortgebracht door invertase, die dan altijd naast de viscosacchai-ase

zou moeien voorkomen. Beslissende proeven zijn dienaangaande in

Vlscosdrclntfdse is een si/ii//ietisc/i /rei'/,<'ii(/ en:>/HK

Wal de natnni' van hel slijm betreft moet aangenomen worden,

dal (ie moiekulen daarvan veel grooter zijn dan die van rietsuiker,

onidal hel anders niet is in te zien waarom dit slijm niet door de

agar diffiuideeren kan, hetgeen de rietsniker met groote gemakke-

iijkheid doet. De viscosaccharase is derhalve een synthetisch wer-

kend enzym. Deze omstandigheid doel denken, dat het slijm met

dextran ') verwant of identiek moet zijn. Dit is evenwel een irandsiof

van de betrokken mikroben, tlie zich wel in water laat \erdeelen en

') G. ScHEiBLER, Zeilsclir. d. Vereins für Rübeiizuckeriudustrie, Bd. 24, pag. 309,

1874. L. M.\QUENNE. Les sucres et leurs pi-iucipau.x dérivés. pag. 745, 190Ü.



M. W. BEIJERINCK. Viscosaccharase, een enzym, dat uit rietsuiker slijm

voortbrengt.

Fig. 1. Bacillus mesentericus.

V»- ;

Fig 2. Bacillus emulsionis.

\

Het eii .:hiins^:l.

Verslagen der Afdeeiing Nalaurk. Dl. XVlll. A». 1903/10.
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zelfs iii a,u;ar|»latoii eeiiigsziiis (liiruiuleeil, maai- iiiel liet jnodiiUt is

van een exo-en/Ani, tlat liet iniUroheiiiicliaaiu verlaten en ilaail)uiten

werken kan zooals de viseosaeeliarase. Daarmede in vcrl)ainl kan liet

niet hevreeniden. <iat dexlran zeer poed nit «^Inkose en eenij^e andere

snikers kan ontslaan, waarmede iiel eniidsieverscliijn.sel niet kan

worden \üürlg<>l)ia('lil.

Zeer opmerkelijk is liet feit, dat alle tot iin toe onderzoeliie hak-

leriën, die liet einnlsieverseliijnsel vertoonen, hij hejiaalde kidtniir-

voorwaarden. waarl'ij de emulsie iiiit (initiaal, nii't-dillniKlceieiid

dextran kunnen vormen, waardoor liun koloniën liaii al-^ üroole

doürseliijneiide droppels op de kiiltiinrplaten zielitliaar worden, het-

geen derliaUi' op een nauwe betrekking tnsselien heide \erseliijn-

seien wijst, en e\eneens lot de gevolgtrekking' \oeil. dal het slijm

identiek met dexlran wezen moet.

Wellifhl zullen bij natler onderzoek modilikaties \aii ik- \ iscosac-

eharase blijken ie bestaan, ilie ook oji giiikose en andere suikers

werken en daaruit dexlran voiineii, maar die liet iiehaam, of juister

gezegd, den celwaiid der mikroben niel knniicn \erlaleii eii (his als

endoënzvmen moeten worden opgeval, wier produkl, dat zehe niet

dilfundeerl. ook niet builen ile grens der mikrobenkolonie kan komen.

Hlijkt. zooals ik verwaelit, hel emulsieverseliijnsel werkelijk door

dexli'an te worden veroorzaakt, dan zal er licht opgaan over ile vor-

ming van de wandsloHen der planlencelleii in hel algemeen, want

er is niet ;mn Ie twijfelen, dat dextran een mudilikalie van de eelstof is,

en de nog altijd onverklaarde secundaire veranderingen, die in zoovele

celwaiiden worden Wiuvrgenonieii, zullen dan oiiüedwonm'ii teruü-

gebracht kunnen worden lot de werking \au specilieke enzymen, die

met de vi.scosacchara.se verwant zijn.

Waarom liet einnlsiuverschijnscl zoo <hudclijk in agar en minder

gemakkelijk in gelalineplaleii wonll waargcnoiiicn, zal wel daardoor

verklaard moeten worden, dal de molekiilen van de visco-saccharase

zi'h'i groot zijn, dal zij zonder veel weerstand in de betrekkelijk wijde

,,kanalen" van de agar, maar in die van de zouveel diclilere gelatine

moeilijker indringen.

Vele proeven voor dit onderzoek lieb ik te danken aan «len heer

I). C. .1. MiNK.M.vN, a.ssislent bij mijn laboratorium.

V LI'. KLAK ING DEli F L .V A T.

Fig. I. Ki>li)iiiu van BmiHwi meaenlerkus iiiUjutus op: leiilingswater, 2"/,, agar,

10,0 iL-lsiiikri-, n.Oli»/,, KNO:, en 0.02''/,, K.HI'Oi, md ..miil.sie rondom kolonie.

Vergrooting S maal.

Fig '2. Kolonie van liuiillim tntiulsionis op: icidingswater, ii"/„ agar, 0.1",, riol-

snik.T, 0.02 /' CINII,. 0.02'/,, KJII'O, mk'I rmiilsif rundon: kojonii-. Vrrgroo-

ling •) niiiai.
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Mikrobiologie. — De Heer Beuekinck doet eeiie niededceüjig over

:

,. Vdriahilikit hij Bncillïis pnn/iijio-su.s"

.

llij ren \ roegere gelegenheid ') werd op de geuuikkelijklieid ge-

wezen, waarmede nieuwe constante varianten \an JJacillus prodic/iosiis

en andere niikroben knnnen verkregen worden. Hier volgen eenige

\erdere waarnemingen, met medewerking van den heer H. C. Jacobsex,

asyi.stenl liij mijn kxboratoriuin gedaan.

Het .•itandvastiy-houden der kidturen.

Het l)eginsel waarop het .standvastig lioiideii van ^.(r(.>(/////(w;tó berust

is liet verhinderen \an liet alkalisch worden «Ier kultnren door eigen

aktivileit. Zoo iili.jft bij zeer snel overenten, bijv. elke 24 uur in

vleeschbouillon, ot' op \ leeschagar, bij 30 C, iedere stam van ii'f/ri//»*'

/jrodiyiu.iH.s, hetzij ile natuur- of normaalvorm, hetzij een daaruit

verkregen \ariant, naar het schijnt onbegrensd lang onveranderd.

Voor het overenten moet slechts zeer weinig materiaal gebruikt

worden en een groole hoeveelheid voedsel.

Wordt aan de kulluurvloeistot' eenig melkzuur toegevoegd, bijv.

(>,."> a 1,5 cM' normaal per lUO cM' vleeschbouillon, dan blijft de

kiiltiinr !)ij langdurig voortgezet overenten eveneens geheel onver-

anderd indien dit overenten steeds geschiedt \óór het zuur door het

uit de bouillon gevormde alkali is geneutraliseerd ").

Toevoeging \an 1 a 2 pCt. glukose aan bouillon werkt op oxer-

eenkomstige wijze als \rij zuur, (jindat J3. [irodiij'tosus daaruit zuur

\oorlbrengt. Dit zuurgehalte kan bij toevoeging van genoeg glukose

stijgen tot \\ a 4 cJ\P normaal per 100 cM'' bouillon. Daar de

alUalititer uit bouillon alleen, ongeveer 2,5 ciVP N per 100 cM'

bouillon kan worden, en uit 1 pCt. glukose niet ineer dan J ,5 k

2 cjVP N zuur ontstaat, is toevoeging van 1 [iCt. glukose, wel bij zeer

snel maar niet bij langzaam overenten geschikt om de variabiliteit

tegen te gaan, want bij langzaam overenten kan dan nog meer

alkali uit tle bouillon dan zuur uit de glukose gexornul zijn.

Voegt men aan den bouillon zooveel ammoniumcarbonaat ofnatri-

nnicarbonaal toe, dat de alkalititer omstreeks 3 cJ\J° N per 100 cM"

kultuurvloeistof bedraagt, dan blijft B. prodbjiosun eveneens bij her-

haald overenten bij 30' C. constant, terwijl de controle kulluur zonder

carbonaat, onder overigens gelijke omstandigheden sterk varieert. Het-

1) Kou. Ak.ail. V. Weteuscliappcn 21 Nov. 1900.

'^) Bij 4 cM'' N ziiui' pei- 100 cM'* kultuui-vloeistof is de groui van ü. ^«•«(ZiywsHS

verlang?aamd, bij 9 cM^ geheel opgeheven.
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zelfik' kan ln'iviki wnidoii met iiia^iiesininliv ilioluslaiit i^MgllI'O^.'iHjO)

iii overmaat , dat eeliter snel bezinkt en om werkzaam Ie zijn in een

honilloiiasarplaat of in een tinnno vloeistotlaatr moet worden uehrnikt.

In Licwone vleeselil>oniilonagar|ilatt'n xeranderl 1 |)Ct. \aii dit zoiil geiieel

en al in kristallen van animoniuni-Miaiino>iundbsfaat (MgNH,P()^.(511.j())

en blijft geheel doort^cliijnend ; een jilaat met '.i ;i 4 pCl. daarentegen

iilijft daarbij wil en troebel.

( )rselioon liet aannemelijk is, dat door deze verseliillende middelen

de vorming van al'srlieidingsprodukten door de bakleriën, op wier

prikkelwerking de variabilileil waarschijnlijk berii>l, wordt tegenge-

givvn, is de wijze, waarop deze verhimlering plaats lieeCt nog niet

dnidelijk. I>lijki)aar moet hier gedacht worden aan slolibn die, éiMnnaal

onlslaan, iiel bakteriënliehaam niet of moeilijk knnncn verlaten.

Van de genoemde middelen is hei vioegtijdig overenten iiet een-

vondigsle om steeds standvastige stammen \oor ile proernemingen

beschikbaar te hebben.

Het onlstitnii iler rarinnlen in hel nkjeineen.

Bij het veronderen van onder gnnstige voedingsvoorwaarden zich

bevindende, maar overigens zonder verdere voorzorgen gemaakte

knitnren lum de liiciit, heeft daarin, tnsschen 10" en 30^ C, van

zelve variabiliteit plaats, waarliij dp de vroeger beschreven wijze

(I. c.) varianten afgeworpen worden, terwijl daarnaast de stamvorni

onveranderd terug wordt gevonden. Diuar bij snel overenten (en bij

standva.slige en goede levensvoorwiXiirden) gedurende duizendtallen

\an celdeelingen geen verandering tot siand konii. kan deze niet

liernsten oji een noodzakelijken, d(Jor inwendige oorzaken alleen

belieerschten invloe<l, maai- is daarvoor een bijzonder txgens noodig,

dat wel binnen in de cellen kan zetelen, maar toch door nitwcndige

omstandigheden moet worden beheerscht.

Ofx-hoon de vcranilerlijkheid zich reeds kan niten indien een

gewone goed ingerichte knitnni, bijv. in bonillon of niontexlrakt,

enkele weken aan zichzelf wordt overgelaten, kan liil pioces belang-

rijk versneld woidcn door herhaald nveienten uirl na zeer korten.

niiuir na iels luni/ereii lijd, liijv. i.loor overenten \an bij 30° ('.

geiionden knitnren, telkens na 2 dagen, en waarbij een niet al te

geringe hoeveelheid materiaal, /.ooals twee oesen, voor deoverenting

gebruikt wdrdt. Na drie of \ier ovncniingen. dus na nm>.ireeks een

weck. kan «lan de variatie reeds in vollen gang zijn, terwijl de aan

zich zelf iivcrirelaten eerste kuituur dan noL'' geen merkbare \cr-

andering heeft ondergium.
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Blijkliixar berust dit op do volgende onislandiglieid. De invloed,

die liij het verouderen de variabiliteit veroorzaakt, is in de ge-

kozen omstandiglieden reeds na twee dagen aktiet ; wordt nu over-

geënt in een nieuwe kultuurvloeistof, dan kunnen de kiemen, die

door dien imloed zijn aangelast zich even goed vermeerderen als

de normaal geblevene, terwijl bij het niet overenten, dus in de

eerste kuituren, de niet aangetaste kiemen verreweg de overhand

behouden, omdat in deze kuituren het cekleelingsproces na den

'1 '' ' dag langzamer gaat \erloopen wegens de voedselvermindering.

Bij overenting na twee dagen ontstaan dus telkens nieuwe gewijzigde

kiemen en worden de reeds gewijzigde in de gelegenheiil gesteld

zieh te vermeerderen zonder hun wijziging te verliezen. Bij deze

\erklariiig moet aangenomen worden, dat in het overenlen

na twee dagen geen oorzaak t(jt atavisme is gelegen, want ware

dit wel het geval dan zoude het omgekeerde moeten geschieden van

wat wordt waargenomen : de eerste kultunr zou na een week te

hebben gegroeid meer moeten gevarieerd! zijn dan de herhaald over-

geënte, hetgeen niet het geval is. Men ziet uit dil voorbeeld met

hoeveel zorg de \arialieproe\er genomen moeten worden om niet

onduidelijk te wortlen.

Vooral geldt dit ten aanzien der kulluren op vasten kuituur-

grond. Zijn deze zonder verdere voorzorg eenige dagen of weken

bewaard, dan kan zelfs met loupe of mikroskoop in \ele gevallen

niets van vai'iatie worden waargenomen, hoewel deze toch feitelijk

in gang is, gewoonlijk naar ,,rose" en naar ,,wil".

Koloniënkultuur leei't dan, dat hier en daai' toch gevarieerde

kiemen of groepjes van zulke kiemen moeten ontstaan zijn, want

men \erkiijgt uit het schijnbaar homogene materiaal witte of rosé

varianten in groot aantal, die bij verdere uitzaaiing even standvastig

blijken te zijn als de normaalvorm zelve. Daarnaast liggen evenwel

onveranderde koloniën, die den reinen stam vertegenwoordigen en

voor de verdere proeven weer even goed materiaal geven als de

oorspronkelijke stamkultuur.

Ervaringen bij andere bakteriën opgedaan schijnen te bewijzen,

dat de zeer \eelvuldige herhaling van het zoodoende mogelijk geworden

selektieproces ten aanzien van het uitgangsmateriaal, een stam ople-

vert, die veel moeilijker varieert dan de oorspronkelijke stam. Maar

bij dit belangrijke feit kan hier niet worden stilgestaan.

Alle koloniënkulturen \an li. /tivdic/iosu.s wordeji het best uit-

gevoerd op bouillonagar|)laten, welke na het gieten en stollen voor-

zichtit;- eenig.sziiis opgetlroogd zijn door plaatsing bijv. op eeJi

Ihcrmoslaal \au 40°, waarbij waler tegen den glasdeksel neerslaat,
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liet oppervlak vaii ile anai- en de koloiiii'ii l(>i(|n'ii doitr elkander.

Tiiaiis ga ik ovei- tot een korte Itespreking van «Ie lielanyrijksto

varianten.

Overzicht vmi di- rerkirt/en iuirkinten.

De hij B. iirodiyiiisus vei'kregen varianten kninieii ais |)lii>- oi'

wiiistvarianlen, minus- oF verliesverianten en kwalitatieve \arianlen

worilen opgevat. Dit is aangegeven in den oiidcrsiaaiiden expcrinien-

teeleii sitainhooni, waaruit men den oorsprong der verkregen xoriuen

zien kan: daarin /.iju de kwalitatieve varianten {'itir/ifiis ow /ii/u/iiiiis)

op dezelfde horizontale lijn met den normaalvorm geplaatst, de plus-

varianten daarluiven en de miiiu'^-varianlen er onder. De pijltjes lie-

teekenen dus niet alleen de alkomst, maar tevens oF de variabiliteit

op winst ot" verlies van kenmerken Iterust, of kwalitatief is. Geslip-

pekle pijltjes geven ;iiin, dat ook met zekerheid alavisme gezien is.

Door de namen zijn de hoofdoigensehappcn, die vooi' de varianten

kenmerkend zijn, aangeduid.

Hier \olgt nu eerst een oxerziehl /.(Mider op di- afkomst lo letten

en dan de stamboom, die natuurlijk iiiel zooals bij gewone slam-

boomen op onderstelling berust, maar eenvoudig de resultaten der

proeven teruggeeft.

De verkregen varianten zijn :

1. Bitri/ltfs /iriMlii/iosiis. Normaalvorm geïsoleerd ini uaiiinr.

2. ., ,, roseu-f 1.

:i. „ ,. 2.

4. ,, „ iillms.

ö. ., „ ,, IiiikUiihs.

H. „ ,, viscosus.

7. ,, ,, „ (dbns.

8. ,, ,, 'iiiruhis.

9. ,, ,, ,, r/si'iisiis.

K'. „ „ „ ,, a/f>ti.s {= 7?)

I i • ,, „ ,, nlöu-s- [= 4?).

J2. ,, „ hi/ii/lims.

l'^- ,, ,, ,, L'i.SCOJiU.S.

14. „ ,, „ ,, alOus.

15. „ „ „ ,ilbu.s {= 5?)

Do samenhang ^n de oorsprong dezei- \arianlcn is teruggegeven in

den slambooin, die hier volgt.

40
Veisiagfij dci Atileeliug Naluurk. UI. XVIII. A". lUUy/lU.
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aur.vi5cosu&

aur.visc.albus

viscosus

i

hyal, viscosus

viscosus albus

\
hyal.viscosus

albus

auratus < prodigiosus normaal

,-7

ir
roseus/

aur. albus

roseus ;2

-^ hyaiinus

albus albus hyalinus hyalalbus

Experimenteeie stamboom. De pijlen duiden door opwaartsche richting

winstvariatie, door horizontale kwalitatieve, door neerwaarlsche verlies-

variatie aan. Gestippelde pijlen beteekenen, dat atavisme is waargenomen.

De beide kwalitatieve kletir-variaiiteii n/iraüis the oviU\ie en hi/aluui.f

die diep wijnrood gekleiii-d is, varieeren op geheel overeenkomstige

wijze ais de iioniiaalvorni oii werpen onder dezelfde omstandig-

heden slijmvarianlen en wille varianten af als de laatste. Ook kan

de normaalvorm wetler door atavisme zoowel \n\ auratus q\\ In/aHmis

zelve als nit de daaruit afgeleide varianten terng ontstaan. In den

stamboom is atavisme door gestippelde pijltjes aangegeven voor enkele

van de ge\'allen, waarbij ilit verschijnsel met zekerheid is vast-

gesteld. Maar er is niet aan te twijfelen, dat alle varianten in nog

meerdere richtingen kunnen ataveeren, dan hier is aangegeven.

Opgemerkt moet nog worden, dat de r//<;v/;//.s--variant nadert tot de

natnnrvarieteit Bacillus Kieliensis, maar daarvan o.a. verschilt, doordat

de laatste een sterker gistingsvermogen bezit, d.i. nit montextrakt met

druivensuiker meer gistingsgas (C0„ -)- HJ voortbrengt dan de eerste.

(overigens werd B. KleUcn.ais zelf, die op geheel analoge wijze

varieert als de \erscliillende hier nader beschouwde /iiv(//(//o.m-s-

stammen nog met als variant nit laatstgenoemde verkregen.

Als nieuw kenmerk, dat zich bij de i'eeds bestaande kan \oegen,

behoort de slijmvorming beschouwd Ie worden, dal is de \oort-

brenging van een groote hoeveelheiil siijnnge wandstof door de

cellen, welk slijm zich in de vloeistoffen verdeelen kan en in de

koloniën de individuen lol een laai geheel doet samenhangen. Uit

£. Kieliensis werd zelfs een variant verkregen, waarvan de koloniën

als een vaste, droge, samenhangende zoiigloea op de agarplaten \oor-

komen. Maar de daarmede analoge variant ontstond tot nu toe niet

uit den normalen /u'dilii/iosus-aimn, de daaruit zich vormende /-tów.vï^.s-

(15), [>s een gewone roode slijm bakterie.
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Deze rooc|ij;ekleuiile tiuii-slijiiii^c /*'. /nvdii/iu.sus rismsii.s is y.oucler

twijfel een plusvariant. Het ontstaan daarvan is onder de meest

verschillende voedingsvoorwjiardoii cm tnsschen de teni|)iMaluii'ii van

1(P (in een keldei-i en 3(P('. wnarfrenomen. maar steeils en nitsluitend

in de vloeistorkulliiron. op vasten knllnurliodoni nooit, lietgeen'wel de

reden zal wezen, <lat de vele oiiderzoekors. die zich met Ji. prodi-

y/(».v«.v hebben bezig gelionden, dezen variant iiici licblien üczieii.

Wel heeft .Schkikri.en opgemerkt, dal oude pnx/ü/iosuAiuUuveu somtijds

slijmig worden, maar hij schrijft dit toe '\ aan het alkaiiscli worden

en heeft niet Itenierkt, dal hierbij een nieuwe consianie voiin onlsiaat.

De eenige duidelijke voorwaarde, welke in ilc \ locibarc kMliiireii een

geheel aiulere is dan in de va.ste, is de zunrsloftoeireding. Deze tocii zal

in de diepte der vloeislolfen lange lijden achtereen zeer onvolkomen

kunnen zijn, of zelfs' geheel ontbieken, omdat de met bakleriën rijk-

bedeelde boveidagen der knlturen alle zuinstof terughouden. Het

gevolg dai\rvan zal zijn, dal in de die|)te anaërobiose mogelijk word l.

hetgeen in vrij liggende kultinen 0|t vasten bodem niet het geval is,

en juist in tleze gedeeltelijke anaërobiose moet naar het schijnt, de prikkel

gezocht worden, welke de vorming van een slijmvariant induceert. Dat

hiel' een vrij ingewikkelde invloed, en niet een dirckle werking aan de

gedeeltelijke znurstofonllrckking moet «orden toegeschreven, volgt

uit het feit, dal de kulluur van B. /iivdii/iiMU.i bij geiieele lueht-

afsluiting, zooals die in een gesloten lleschje kan plaats vinden, zelfs

bij herhivild overenlen, niet tol hel ontslaan \aii <Icm >lijmvarianl

jumleidmg geeft. Hij lempcralureii van omstreeks liö^ ontslaat de

slijmvariant niel meer, terwijl de groei dan nog zeer krachtig is

;

deze wordt eerst bij 37° vertr;uvgd of onmogelijk, al naar het voedsel.

In de volgende voedingsvloeisloden is, zoowel bij iierhaahl over-

enlen als bij langdurig bewaren, hel ontstaan van den slijmvariant

niet zekerheid waargenomen : In vleeschbonillon, in \ leeschboiiillon

mei 1 pCl. glnk(».se, in moulexliaki, in leidingswaler met 5 pCi.

zuivere gelatine en 0.02 pCi. K lll'O,, en in leidingwaïer mei 2 jiC't.

gluko.se, 0.5 pCl. asparagine, 0.02 pC'i. KJll'O,. bij 30° C. gekul-

fiveerd, en bij herhaald overenlen na iwec dagen of langer. .Men

ziet uit dit overzicht, dal de dirckle invloed van de lieslanddeelen

van hel voe<l.sel op het onlsiiuin van den vaiianl ais uitgesloten moet

wonlen beschouwd.

De niirnhis- en liii<iliiiiis-\;iv\t\\\W\\ zijn ook alleen in vloeibare

knlturen ontstaan n.1. in bouillon en de glidiose-as|»ariigiiie-oplossing.

Bovendien wordt /n/n/iiiiis. die donker wijnrood is, ook gemakkelijk

verkregen uil een oplossing \an ."j pCi. zuivere gelatine in Iciding.s-

b Archiv. Kil Hygit-iio. Ijd. Jii pag. 1.

40»
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water met 0.02 pCt. K,HP(), door lierhaald overeiileii !>i,) 30°

waarbij tevens /u/alinus visco.ius ontstaat.

De kleurlooze of witte varianten, die van hnn stanivorni alleen

verseliillen doordat zij volstrekt geen klenrstof voortbrengen, moeten

zeker als minnsvarianten worden bescliuuwd. Zij ontstaan nog ge-

makkelijker dan de si ij ra varianten en zijn, ten minste wat N° 4 betreft,

ook reeds door andere schrijvers opgemerkt ').

Behalve bij de bovengejioemde voorwaarden, geschikt \oor liet

constant honden, varieeren alle knltnren zoowel in vloeistotfen als

op vasten kultnnrbodem vroeger of later naar wit. Wel blijft de

stamvorm daarbij bewaard maai' er wordt een klenrlooze variant afge-

worpen. Deze kleurlooze vorm is nog standvastiger dan de hoofdvorm.

Niet altijd ontstaat iiiei-bij een en dezelfde variant : twee ongekleurde

standvastige vormen, N^ 4 en 5, kunnen gemakkelijk onderscheiden

worden, indien zij gelijktijdig ontstaan en hun koloniën op de agar-

plaat naast elkander liggen en vergeleken kunnen worden. Dit

geschiedt het best met een lonpe l)ij doorvallend licht : de eene

koloniënvorm, til/)iis hijdVmiis, is dan meer blauwachtig doorzichtig de

andere, aUms, meer troebel wil ; onder het mikroskoop blijkt de eerste

uit kleinere cellen te bestaan dan ile tweede.

De oorzaak voor het ontstaan \an de witte xarianten is niet

gelegen in de ineei' of minder rijke zuurstoftoetreding, maar ^vaar-

schijnlijk in een prikkelwerking, uitgeoefend door sekretieprodukten,

welke in de cellen ingesloten blijven.

Ofschoon de aanwezigheid van ammoniuiucarbonaat in den kul-

tuurgrond (vleeschbouillonagar), alsmede liet kultiveeren bij tempera-

turen hooger dan 30' C, bijv. bij 33° C, de klenrstofvormiug ver-

hindert, ontstaat door deze invloeden volstrekt geen erfelijke \'ariatie.

Worden de aldus behandelde en kleurloos geworden kuituren over-

geënt bij 20' a 25°, dan verkrijgt men daaruit geen witte varianten,

maar vindt den normaalvorm onveranderd terug, indien men ten

minste de vroeger genoemde voorzorgen voor het constant houden

inet verwaarloost.

Kultiveert men de witte varianten \an den norinaahorm bij 30° C.

in bouillon of in moutextrakt, dan ziet men na enkele overenlingen

de kuitaren op overeenkomstige wijze slijmig worden als die van

den r(H)den normaalvorm zelve. De koloniënkultunr op vleeschbouil-

lonagar leert, ilat witte slijmvarianten afgeworpen zijn, juist zooals

bij den normaalvoi'ui de roode slijmvariant afgeworpen wonlt, zoodat

') In Lehmann en Nikumann's Atlas 4c Ed. 1907 Taf. 30, Fig. 3, komt zelfs

een gekleurde afljcelding vO(ir ,van een rcinkulluur"' van y)ro(7«y//().?/f.s l)e:-tuar,de

uil roodo en wille koloniën.
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iiiiasl ilfii >liiiii\aii;iiil lic wille vorm (iiit;e\vijzig«l MijH vourlliohuin.

Do wilto slijinvariaiiloii (N". 7 'r en 14) Iteaiit woorden, door lieii

aaril liiiii'ier koloniën, aan lie Iwee wilto vormen, Itoven liesclionwd,

iilfiii-i 4 en iilliiis hi/ii/iiiH.-t (5i.

Kr i- noy: een andere wijze om ilen klenrloozen slijmvarianl Ie

verknj>;eii. nl. nil den roodeii slijm variant. Wordt deze gekultiveerd

hij 30' in inoutextrakt of in Itoniilon. dan vindt inen na een of

Iwee overenli liften, telkens na twee da.ü;eii, hij uitzaaiing op \ ieescii-

!\gar vele wilte slijmkuloniën naast de onveranderde roode, levens is

diuirhij een belangrijk aantal geheel normale (dns niet slijmige roode N°. 1)

Ie vinden, hetgeen als alavisme is o]! Ie vatten, maar een atavisme,

dat o|) het verlies van een kenmerk, het vei-mogen om slijm at' te

selieiden. heriist. De aldns door minnsvariatie verkregen witte slijm-

variani. als N". 7 in de laliel opgenomen, schijnt identiek te zijn niet

de. door phisvarialie. nit den niet slijmigeii wilton üoxornuion, welke

laatste daarom niet afzonderlijk vermehl is.

Uoeds in mijn vroegere mededeeliiig holi ik gewaagd \an rosé

varianten, dio dns als het ware iiot miildcn honden Inssclien normaal-

vorm en witten variant. Zij kinmon op ver.scliillendo wijzen verkregen

worden, hijv. door het kulliveeien van den normaalvorm op platen

van znivere gelatine opgelost in gedistilleerd water (dns H,0, 10 pCt.

gelatine) hij kamertemperatnnr, waarop snelle groei en sterke srael-

ling plaats vinden. Hij dagelijkscli af'sirijken op een houillonaga'-plaat

van één en dezelfde kolonie op zidk een zuivere gelatine verkregen,

vin<lt men, indien de tem|)eratuiir tu.s.schen 14' en 17" C. wordt gehou-

<len, den vijfden of zesden dfig de eerste rosé varianten, al of niet

«relijklijdig mei wilte, die onder deze omstandigheden meestal later

ontstaan. Twee rosé varianten (lahel N". 2 en H^ zijn d;u\rbij gemakkelijk

lo nnderscheiilen. niiuxr hel is niet onmogelijk, dal er vele ontstaan

tol wior onderscheiding ons waarnemingsvermogen niet toereikend is.

In elk geval staal hel vast, dat het kenmerk ,
.vermogen om pigment

Ie vormen ' op vorscliillende wijzen deelliaar is. De erfelijke stand-

vastigheid \an Ion minste een dezer rosé varianten, bleek niet te

verschillen van die \an diii noruiaahorm.

Ken andere wijze Ier verkrijging van rosé varianten werd gevonden

in liet kidti\oeren van don normajilvorm in vleescliboiiillon, welke

door indamping op het waterbad tf)i drievoudige concentratie was

gebracht. Ileeds na een enkele overenling waren naast normixalvormen

een zeer groot getal rosé varianten (3) ontslaan, welke door veel

lichtere kleur dan de oersl gonoonulo vorm een loonadciing ver-

HMinen lol den geheel kleurloozen vorm (4;. De veranderlijkheid van

de verschillende rosé varianten is niet dezelfde, dtiar de door de
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(•()iicciilratie|)r()et' verkregen \orin ['A) gemakkelijker dan i\v rosé

varianten (2) zoowel roode norniaalvornien (1) als geheel witte vari-

anten afwerpt (4). Overigens is liet gebleken, dat ook deze meer

veranderlijke variant hij vroegtijdig overenten constant blijft.

Verschijnselen \an ataxisme worden bij deze proefnemingen veel-

vuldig waargenomen. Zoo is lnj\'. het ontstaan van den normaalvorm

uit vi.scos7i.b- (6) gemakkelijk te zien indien de laatstgenoemde variant

langdurig, bijv. 14 dagen zonder overenten xoortgroeit op een vleesch-

bouillonagarplaat, waarbij aan den rand van de entstreepen hier en daar

een enkele normale kolonie (1) zichtbaar wordt.

De rr//;?/.vvarianten hebben eveneens neiging om enkele roode nor-

maalvormen af te werpen, maar zij doen dit eerst na weken oi

maanden lang op \leeschagar verouderd Ie zijn ; aan\ankelijk zijn

zij zeer standvastig.

Uit de tot zekere hoogte volkomen regelmatige vorming telkens

van dezelfde ^'arianten bij Bacilhu jifodigtotojs, moet besloten worden

tot het bestaan van een i)epaald gerichte variabiliteit, van orthoge-

nesis, zooals Eimer het uitdrukt.

Daar onder verschillende voedingsvoorwaarden dezelfde variant

kan ontstaan, kan het voedsel zelve niet de prikkel zijn, die dat

ontstaan beheerschl ; (iit moet, zooals boven reeds is opgemerkt,

door een andere in de bakteriën werkzame oorzaak geschieden,

die, in het geval van B. prodiyio.vis, alleen in een alkalische omgeving

aktief schijnt te \vezen.

Intusschen moet tegenover dit feit nadruk worden gelegd op de

omstandigheid, dat het aangeboden voedsel in i-uimeren zin toch ook

wel degelijk van beslissenden invloed 0|) de variabiliteit is, al is het

ook op indirekte wijze. Zoo leerden wij reeds de overwegende

beteekenis kennen, die de alkalische reaktie van het voedingsmedium

verkrijgen kan, indien het alkali door de mikroben zelve wordt

voorlgebracht. Een ander vooi'beeld is het volgende. Zoowel in

moutextrakt als in vleeschbonillon vormt zich regelmatig de vw-

co«?.<.s'-variant ; maar uit moutextrakt werd de ri'?/r(7///.v-variant, die

zoo gemakkelijk in vleeschbonillon ontstaat, niet xerkregen. Ja,

elke kultunrvoorwaarde levert eeu eigenaardig, telkens terngkeerend

variantenmengsel, dat afwijkt van het \ariantenmengsel, zoowel

kwantitatief als kwalitatief, dat bij andere kultniirvoorwaarden ge-

vonden wordt. Maar de ware faktoren, die hierbij in het spel zijn

konden nog niet worden vastgesteld.

Uil hel vooi-afgaande kuinien de xolgende uitkomsten worden

afü'eleid.
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I". linnlliis />iiii/it/io.<i(t wei-jtl zoowl'I kwalilatieve als winst- en

voriiesvarianten al", ilie door liopaaliio |noeveii met zekerlieid worden

vcrkieiien : de liootdMirni woi-dl )iaa'>t i\o \ariaiiton steeds onver-

anderd in de zelfde knlinnr lernirfrov (inden.

Alle varianlen /.ijn \>\\ Inin iin(si;i;in onmiddellijk even standvastig

als <le hoofdvorm.

De eiirerdijke fakloren, liie bij deze |M-oeven de variahilileit helieer-

sclien zijn noir onliekend.

•>>. llootdvorm en varianten knnnen iloor snel ovei'enten, en op

andere wijzen, naar hel schijnl onbe]t!;rensd lang .standvastig geliomh-n

worden.

3°. Alle vaiian(en \arieeren zelve op analoge wijze als de lioofd-

\orin, zoo geeft de a//>v////.v-\arianl een ((«r/^/Z^-i-slijnivariant, die als

winsi-. een '/M^/.v-variant, die als verliesvariant moet worden be-

schouwd.

De nalnnrvariëleii /.'. /\7«//(7<.</.v. die tol den '/?t;v//»A-varianl nadert,

varieert eveneen^ op analoge wijze. De variatie is bepaald gericht

of orthogeiielisch.

4 Winstatavisme bij verliesvaiianten, en verliesatavisme bij winst-

varianien zijn door bepiialde proeven met zekerheid te verkrijgen.

Ook kwalitatieve varianten knnnen ataveeren.

5". De experimenleele varianten \aii /!. /irodigiosus zijn nog niet

in de natnnr gevonden, liij een andere bakteriensoort, Bnrilhis her-

lilciilii, verkreeg ik een variant, dien ik vroeger reeds herhaaldelijk

nil de nalunr geïsoleerd (>n voor een geheel andere sonrl geiioiiden had.

(i . In liei voorafgaande ligt het bewijs, dat de varianten van pro-

ili^/iiisiis. en \(Mtr \ele andere mikrobi^i geldt dit evenzoo, van elkander

en van hnn stamvonnen op dezelfde wijze versehillen als naverwante

natnnrlijke soorten of variëteiten dit onderling doen. Alleen in de

neiging tot alavisme bestaat onderscheid.

7°. De snbvarianlen, bijv. d<; rosevarianten van verschillende kleni-

inlensileil, onl^tiuin op overeenkomstige wijze als de hoofdvarianlen

en bezitten dcnzelfden graail van siainlvastigheid.
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Scheikunde. — De Heer Van IJumimi»;!! liiedl vquv iiiediMlceliii.ü'

;iaii vuil (leii heer F. M. .1 aK(;kk ; StniJi?n over lu't Tcllnnniii

:

I. ,,üvi'r liet 'loederzljilsch r/ei/ri/i/ der eh'mcnfrii ziracel en

telhü-ium."

(Mede aangeboden donr don Heer Franchimont).

§ 1. Terwijl men over de heUekking van liet seleen tot de zwavel,

althans in hoofdzaken, goed is ingelicht, — loopen de nieeniiigcn

omtrent het wederkeerig gedrag der elementen tellunr en zwavel nog

uiteen. Reeds Ki.aproth ') heeft zieh met die vraag bezig gehonden.

Hij bericht daaromtrent, dat zich bij het samensmelten van tellnur

en zwavel loodkleurige, straligkristalliseerende massa's vormen, die

bij verhitting zwavel afgeven, en daarltij i]i eene poreuze, metallisch

uitziende massa overgaan, welke hij voor lellum'sulfide houdt. Uerzk-

LRS -) bracht dertig jaren later de vraag opnieuw te berde: hij vond,

dat door samensmelten geen verbindingen te isoleeren waren, doch

meent verbindingen TeS, en TeS, te moeten aannemen in de iu'nin-

zwarte neerslagen, die door H..S worden teweeggebracht in oplossingen

van tellurieten en telluraten. Tot ilie opvatting geraakte hij wegens

de oplosbaarheid der genoemde neerslagen in kali- en natronloog,

evenals zulks voor TeO^ en TeO, het geval is.

Becker') was de eerste, die de genoemde precipitaten analyseerde,

en tot de slotsom geraakte, dat hunne samenstelling met TeS, en

TeS, werkelijk overeenstemt. Echter bewees hij, hoe men bijna alle

zwavel met zwavelkoolstof aan deze lichamen kan onttrekken : bij

't TeS,, vond hij in 't residu 6.14 "/„ S in plaats van 42.85 °/„ ; bij

't TeS, slechts 3.69 »/„ in plaats van 33.4 "/„. Hij komt tot 't besluit,

dat de zwarte neerslagen slechts mengsels zijn, wier samenstelling

liijna met die van de veronderstelde verbindingen overeenkomt. Zij

ontstaan dan ook volgens hem primair als epiiemere verbindingen,

die door "l oplosmiddel terstond ontleed worden. Herzelus ') en

Oppenheim °) verkregen dubbelsulliden, aan welke zij de formules :

3K,S-j-TeS,, enz. toeschreven. In later tijd helden Brauner ") en Git-

bier ') weer meer over naar de meening, dat men hier met mengsels

der elementen te doen heeft.

1) Klaproth, Grelle's Ann. (1798). 191.

=) Berzelius, Gilb.—Pogg. Ann. 8. (1826). 413.

•5) Begker, Lieb. Ann. d. Ghem. 180. (1876). '257.

*) Berzelius, Traite de Chimie. (1830).

=) Oppenheim, Journ. f. prakt. Ghem. 71. (1857). 27ü,

") Brauner, Journ. Ghcni. Soc. 67. (1895). 527.

<) Gutbier, Beri. Bcr. 34. 2114. (1901).
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§ 2. Sfilcrl Dl MAS Ik'I k'llm-iimi in <lo /.iiiii>liir;^ri)rp |>l;ial-k' als

eersl volgend lioiiuilunu: van liel scleiiiiiiii, t-ii tlaanloor voor liel latere

periiKlieke systeem de welltekeiule moeilijkheid hetrellendc de pkials

van het telhmr ten oir/.ichle van 1 jodiiiiii was in l leven -jeroepen,

— is de waofi naar de beliekkiniren tiisschen hel lelliirinni eenerzijds,

en de zwavel en hel selecn andiMv.iJds, weder van ,ü;ro()ler aktneei

belang geworden. Wam i is im-li iliaiis wel /.èkor. dat t aludiii-

gcwiehl van hel lelinnr I27,(j is en dns i/nmtcr is dan dal \an I

Jodiuni. Aniler/.ijds zijn ile verschillen lussehen het lellnur en de

heide andere elementen zi'io sk-ik nil^espi-oken. dal iJi'/na'.Ks op grond

der isomorlie Inssclien lellnralen en osndalen. iiHciidf liet lelliiur

heter onder Ie knnnen hrengen in de groep der piatiMa-metalen.

Teiltiraten zijn nl. niet isdinorf met snilalen, selenaten, mangaiialeii,

ferralen, enz. Daarentegen toomle 1'ki.i.ini eene isodiniorlie aan hij

(C,Hj),SeBr_. en (C,Hs),TeHr, , terwijl Nokhis en Mom.mkhs eene direkte

isomorlie konslaleerden Inssehen <le seleeii- en icilnurdnhhelehloriden-,

en -hromiden van het dimethx lamine. In tegenstelling hiermede zijn

er eehler vele hezwaren geoppeid tegen de aan het tellunr loegewezeno

phvils: zoo o. a. de afwijkemle konsliinlie van hel tclhmi/.nnr, dal

wtvirschijidijk als il,Ten, moet opgeval worden, en de totaal uiteen-

loopeiide hydralalie <ler lellnralen in vergelijk met sulfaten en selenaten.

Hoe 'l ook zij. — alles maakt 'l wensehelijk, meerdere gegevens

omtrent de phmts \aii het tellinir onder de andere elementen te

verkrijgen, en zoo kwam dan de hetrekkinu' tol <le zwavel weer in

(ie eei-slc plaats in aanmerking.

^ 'A. Hel teil wei-d verkregen nil lA kilo ruw Iclluui'. waar-

schijnlijk ni* Anierikiuinselie ertsen afkomstig. Het bleek de volgende

elementen Ie bevallen ; lellnur. seleen, zwavel, lood, koper, bisnnilh,

ijzer, silieium en sporen \aii anlinioon, zink en enkele andere metalen.

De eerste zuivering geschiedde door oxydecrcu imi kouiugswater,

droogdani|»en der gelillreenle oplossing, herluuddelijk opnemen in

sterk zinitz • e «erslaan van <le kokende, gelillreenle ojilossing

door S(),, waarbij de eerste seleeni-ijke portie's telkens werden ter

zijde gelaten. Deze bewerking werd driemiwl herhaald, liet amorfe

lellnur weid in twee deelen verdeeld; hel éene deel werd op de door

NoKKis, K.\Y en HniiKui.Kv ') aangegeven wijze in 't basische lelluni-

nilnuil : 'l\\0,i<HI)(N(),) mngezcl, en door vijfmaal herhalen der,

overigens wekenlang dnrerulc, bewerkingen, lenslotlc geheel zuiver in

den vorm van genoemd zout verkregen ; hieruit weid dan zuiverst TeO,

ilitor voorziciiti;; vcrhiiifii bereid, en dit. in zuiver zoutzuur opgelost,

't NoRHis, Fay eii KüiiEKLKT. Aineiic, Clu-m. Jmuhi. 23. lOü,
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met S()., neergeslagen. Hel aiulfn' deel word \olgens STAruKNM.vvKu's

methode, niet de wijzigingen \ un (iuTHiER ') door middel \ an ('r()„

omgezet in lelliinrznur; dit door twaalt'maal preeipiteeren mei sterk

HNOj gereinigd, en vervolgens twee malen uit water omgekristailiseerd.

Het is noodig, om "I aanhangende CrO, de eerste maal met alkohol

te rediieeereii ; de kristallen van "t telliinrznnr behonden anders een

gele kleur, welke door in vasten toestand bijgemengd Crüj veroor-

zaakt wordt: o\) deze kwestie hoop ik nog nader terug te komen.

Het zuivere telluurzuur werd daarop met h^ydrazine-hydraat vol-

komen gereduceerd.

Yan "I basische nitraat is tot dusverie de kristalvorm niet beschreven

geworden. De gege\ens, gewonnen aan de

uit HNOj gekristalliseerde stof, mogen iiier

medegedeeld zijn :

Kleurlooze sterk glanzende, tot 5 lu'Sl.

lange naalden, die meestal volgens |01()J

afgeplat zijn. Vooral in de vertikaalzone

\ertooncn zij \ele vioinaalvlakken en ook

komen bij verschillende kristalindividnen

grootere hoekverscliillen voor- De metingen

kunnen dus slechts als benaderingen gelden.

llhomhisdi-blpyramidaal.

,M A :r = 0.590:l : 0.607.

Vormen: m— |I10J, b= |OJOJ en p=\V20\,

zeer glanzend; vooral de vorm i^, die tevens

splijtvlak is, bezit hoogen glans. Daarentegen

zijn y^jOllj en .s:=|021j dof, de vorm

J02i5 ontbreekt meestal. De kristallen ver-

Iviisl.ilvoiin van het basische toonen eene uitgesproken toenailering tot

icilKuiiiiUaai. tetragonale symmetrie.

;
I I

Hoekwaarden

:

Gemeten

lil : III =(110):(lT0)=:« 61' 5'

h q = (010) : (011) =* 58 44i

w-i) =(110): (120)= 19

/,:/> =(120): (010)= 39

,j:,j = (01 1
) : (OTl) = 62

,n .<! =(liO):(011)= 74

UI : h =(110): (010)= 59

h : s = (010) : (021) = 39

.f.q = (021) : (011) = 19

Volkomen splijtbaar naar |010j.

Berekend

:

25
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'i ()|iii-cli asseiivliik is jOOI;. nn'i de <^-,is aU cci-slt' niiildcliijii.

SlerUc ilidiiihisi'lie dispersie, mei {.> <^ f' : de scliijidmie asscnlHiek in

ecder-ttlie ;I.5I liedrueii oiiyxneer (i.-!".

Tenslol'e iiiojie ()|i,ueiiiei'kt zijn, dal liel iiii lilluiii/inii' duur livdra-

xiiio-livtlraal \erUre<i;eii leiiimi'. \aii ln'i iiii /.dul/uic ii|ili)ssing' door

SO.. ge|>reci|iii('i'r(i(', evenzeer aiiairle Icllmir, /.icli ddor een nuM'kliaar

doiikenJiT IcliMir uiidersciieidl. < H' hier alleen eene amiere xerdeeliiigs-

üiaad de oorzaak is, ot' wel, dat liiec eene ware aliolropie der aniori'e

niodilikatie voorhanden is. moet hxlei- onderzoek nog beslissen.

§ 4. Vervolgens weiMh'ii heide massa's leihiur, gemengd met de

vijl- a zesvon<lige hoeveelheid lijngei>oederd, verseli evaaidvalinm, in

groole Ivose'sehe kroezen gednrende eenige nren gesmollen gehonden,

en wel in ('<'n liclilgas-almosfeer, mei licliul|i van een groolen 1'ei-

rot'schen n\en. In enkele maanden werden aldns cirka vijf kilo dezer

smellen \erkregen: voorziehtig lijngestooleii. lossen de doidverkleurigc

smelten in goed nitgekookt, heet water lul |naehtig |inrper geklenrde

oplossingen op, ilie koud door znixere Inehl geoxydeerd. uil hiM l\,'rc

alle tellnur in schillerende naalden doen neerslaan, lüj 't smelten

{\qi- massa's werd de giftige invloed der in geringe hoeveelheden

gevormde telinnrwaterslof maar al te zeer ondervonden, evenals de

oniumgename gevolgen \aii i inadcinen \an zerr klcini' hoeveelheden

TeClj, hij 'l oxydeeren nuM koningswater : men adcinl gednicndc

weken lang, hel sterk naar fosline riekende ({,'ll^i.,re nil, — eene

slof, voor welke 't renkoigaan der omstanders ongeloofelijk gevoelig is ').

Hel aldns gewonnen, kristallijne, en lecds zeei' znixei-e lellurium,

is vrij van seleen, gelijk ddur de uilersi licvoclige joodkalininreaklie

van Ni)ifi(is CS., en door de uilliliJNende re<lnktie \an 'l Te( )., in

sterk zoniznre ojilossing met liehnlp van hydroxylamine, werd bewe-

zen. Alle seleen is als KCN.Se verwijtlerd, terwijl 't tellnur geheel

in K/I'e overgegaan was, en daarinl door de, \an II .S beroofde Inchi,

weer was vrijgem.iakl.

') Over de lysiologische werkingen van liet lelliiur /.ijn <ie nieeningen nog zeer

venJee]<l. Terwijl liet seleen een elenienl is, dal in gillighcid voor het ar.senikuni

nauwelijk.s scliijnl onder te diien, wordt het lelliinr door Czapkk en \VLiLL(Clieni.

C BI. 2. 10'.)8 (1893), wegens de veel snellere reduktie der telluinverbindingen, en

tie daardüof veroorzaakte lokalisatie in "I organisme, als vrij onschuldig gekwalili-

ceerd. De ervaringen aan mijn laboialoriuni iiewijzen het onjuiste dezer meening.

Hel leilunr is ongetwijfeld vergiftig ; maar de individucele gevoeligheid voor kleine

sporen varieert i)ij verscliillende personen binnen zéér wijde grenzen. Vooral liet

Teil, is een hevig, hoofdpijnen en brakingen opwekkend vergif ; andere lelluurverbin

dingen, zouals b.v. TeClj, .seliijaen meer hinderlijk Ie zijn iloor liuniien overgang in

kw.ilijk-riekende stolfen, hoewel ook daar de gift-werking builen billen twijfel is.
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D;i;ir()|) werd Jiii iiel ;^e/.iiivcr(io eicmeiil iii lange lini/,en v.iii liard-

glas, (Idoi- asl)esl|)ni|t[K'ii lieeii iii vakiio gedistilleerd, en wel liij cirka

HOO' a 700 'C!., in een TÉci.r-oven. Deze iieweiking werd een keer

of zeven herhaald, telkens met een gram of tien tegelijkertijd. Het

aldus verkregene, zuivere tellnur was zilverwit en grofkristallijn,

uiterlijk veel op gekristalliseerd antimoiiium gelijkende.

De hier verrichte Itepalingen zijn gedaan met het uit tellunrzniir

gewonnen produkl. De zwavel was tweemaal uit kokenden tolnol

omgekristalliseerd, en bij 90' in een droogstoof gedurende eenige

uren verwarmd.

§ 5. De inrichting van "t smelta[)paraat is uit tig. 2 gemakkelijk

te erkennen. De liardglazen smeltbuizen, steeds met tien gram van

't afgewogen en goed gemengde kompiex der beide elementen gevuld,

stonden in ijzeren cvlinders. die met lijn zand gevuld waren. Pmis en

cylinder waren door asbest afgedekt ; door een liardglazen gasaanvoer-

buisje werd de noodige N,,-atmosfeer onderhouden; de stikstof was

uit NH^Cl en KNO,, bereid, met alkalisi-he pyrogallol-, en Na^S^O^j-oplos-

sing van O, ontdaan, en door H.,S()^ gedroogd. De oven bestond uit

Fig 2.

chaniütte-steen, waarin eene asbestvnlling en een centi'ale cylinder van

onxerglaasd aardewerk aiingebracht waren-, hij werd door een asbest-

plaat afgedekt, rustende op drie, al of niet uitneembare chamotte-blokjes,

ter regeling der afkoelingssnelheid. De ijsketel voor de koude soldeer-

plaats van 't platiiia-platinarhodium ihermoëlenient (3 niM.), is dub-

belwandig en veroorlooft gedurende een uui- of zes met dezelfde
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SMELTDIAÜRAM VAN ZWAVEL-TELLLLKKUMPLEXEN.

Mol Proc. Gew. Proc. Beginstolpunt: Eindstolpunt: Stollingsduur

Zwavel Zwavel: C°
|

C° 1
in sek.

10

ir.

'211

•jr.

;{!•

:$:.

i(t

'.:.

."»

(!(,.(;•

7*1

ISfj

90

'.•.'

'.IS

1.3

')

:..9

7 .7

9.7

11.9

14.'»

17 1

•20

•iii.r.

'27. t

Hl. 7

:<:i.t

:«j.9

•W

r.x.7

(.9.:i

s-2.7

9-2.
'i

|IK)

'i40

'i31

4'ii'.

i-Jl

li:t

iui

391

389

387

374

36»

36Ü

3(11

34«

339

437

-430

423

103

10'J

1(111

Id'i

Ki:.

109

101

lor.

i(i.->

los

109

110

1(I,S

109

110 )

100°

O

:«>

(i'j

80

100

iOO

180

IN)

210

'230

•200

lioeveellicKl ij- ic worlvoii ; alit' iiol(>iil<liiiili'ii waioii lUun- ;j;lasliiii/.uii

<jcÏ!5oleer(l.

De galvaiioiiieter Viiii Sikmkns en J[.\i,skk werd fj;ei.jkt door bepaliiif!;

<k>r snieil|>iiiitf>n van liii. IiiimI, hi.siniitli. kndiiiiiiiu. 7.ink, antiiiiooii

en /.ilvcr, en loidir ;.'fl>i(iikniaUin^ iUn nicl den Lrasllicinioinotor vor-

"clekuii Wiiiiidiii \aii l)\v c-n lloijumN en van Dav en Ci.k.mknt; ile
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allc/Jiig geschiedde door eeiie lens, de tijdlelliiig dour een uurwerk,

dat elke 10" een signaal gaf.

§ 6. Bij lic bepaling werden groote nioeUijkheden ondervonden ;

eensdeeh bij de véél telkuu-bondende mengsels, daar alle omziehtig-

lieid nioe>i worden aangewend, om 't uitkoken der zwavel te ver-

mijden ; anderdeels bij de véél zwavel hondende komplexeji. wegens

de groiite taaiheid der smelten en de zéér langzame krislallisatie der

gesmolten massa's; vooral bij een zwavelgehalte van meer dan 80°/o

worden de bepalingen vaak zeer onscherp: enkele dezer laat.ste meng-

sels vertoonden alleen een scherp eindstolpunt. Toch was "t meestal

mogelijk, om bij herhaling der proeven, dezelfde waarden terug te

vinden.

De hier voorgaanile tabel geeft de uilkomslen der beste proef-

nemingen weder.

§ 7. Deze gegevens, in Wix. '.*> de gewone wijze gratisch voor-

gesteld, leeren derhalve, dat de elementen zwavel en tellunr saam-

gesmolten, stollen tot twee reeksen van mengkristallen, \an verschil-

lenden kristalvoi'm. Het toestandsdiagram is dat, hetwelk men bij

isodimorfe stoffen meermalen heeft waargenomen; er is een zeer nit-

gebi-eide hiaat, gaande van biina zuivere zwax'cl tot cirka 27"', zwavel

Fig. 3,
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aan ile zijde ilor Iri^oiialo iiicnj^kristalleii ; d.^ leiii[)oraluiir \aii lic(

oiitektisclie |mnl A' is 106°: de stollingsdiiiir iieeiiit, voorzoover dit

was na te fraaii. iiiri stijgend zwavelfrelialte, loi vlak hij (\o zuivere

zwavel voordurend loe. De zwavelrijke ureiisnieMiikristalleii zijn liclil

rossig van klonr; daar zeer kleine lioevoeilieden leihiur de zwavel

reeds intensief rood kleuren, moet linnne koucenlralie aan lellimr

inderdaad uiterst gering zijn. Zij vertoonen den dunnen naal(l\(iiiii

der nionokliene zwavel. De oinzetling bij lOt!" is in de divei.se

smelten, zoowel bij afkoelen als bij 't verwarmen, uiei hol oog zeer

schoon waixr Ie nemen. De mouokliene S-rijke mengkrislallen schijnen

inj lager temi)eiatuur in den rhombisclien vorm over te gaan.

Van verbiudingon tusschen lelluur en zwavel is in deze onistan-

iliilheden volstrekt niets te merken; ook bij lagere teni|ieraturen

werden geen warmle-ellekten meer gekonstaleerd.

De smelten der telluurrijke mengsels zijn donker zwaiilMiiiu, en

in dunne kigen geelbruin gekleurd; in tegenstelling nu>t de zwavel-

lijke >nielten. zijn zij Int bij lum slol|'Uul ilun-vlooiitaar.

§ 8. \'allen wij al hetgeen iliau- (luiireni 't gedrag der elementen

zwavel, seleen en lellnui- bij 't .sxmensinelten bekend is. samen, dan

kan men zeggen, dal in dit o|iziclit voorzeker aan hel lelluur ge-

heel dé jilaats toekomt, die daaraan door Di.M.vs is toegewezen.

Zwavel en seleen xdiiueu volgens KiMiKit ') een Irimorfe mengkris-

lalreeks, .seleen en lelluur volgens I'ki.i.im eii Vio ') een ononderbro-

ken reeks von irigcuiale mengkrislalleu ; doch er ontstaan geen

verbindiniren, gelijk men. i)ehoudens de uilzonderingen bij zulke

triaden \an Ihunologe elemenlen. althans in de middelste groepen

van 'l periodiek svsleem, — op grond der voorhanden ervaringen zal

mogen verwachten. Hij zwavel en seleen is de zaak dan zelfs nog

iels inirewikkelder, doordal diuxr drie, in stede van twee heteromoi-fe

mengkrislal.soorlen o|>lre<len. Plaixt>l uien zich op I i i;roKi{s' staud|m]it,

volgens wien aan elk dezer vormen, een labielere, in \iMJen toestand

mee-tal niet bekende vorm van elk der kiunponenten zou beant-

woorden, «lan is de isolrimorlie in 'i j;e\al \au seleen eu zwa\el

zeker moeilijker Ie verklaren, dan de dimorlie van zwavel en teiluur.

Want van de twee monokliene reeksen bij 1 systeem : zwavel-seleen,

i> er eéne volgens .Mithmann analoog aan den \(>rm der y-zwavel.

terwijl de trigonale reeks den vorm van 't metallieke selenium zou

bezillen. Nn is echter geen «Ier beide bekende monokliene modilikalies

van hel seleen, isomorf met ccnige monokliem' uioililikatie van «leii

|| ISi.NUKB, Z f. aiiorg. CliPin 32. ïKi. (l'Mti).

-•) !'ki,li.ni ••Il Vlo, (lazz. (Jiiiin. It. (l'.tÜOi. II. 470.
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zwuvi'l '\ lerwijl ook de trigonale, zoogeiiaaiiide f-vonu van ilil ele-

ment veraehilt van den tiigonalen vorm van 't seleen. Van 1{f,T(;ei;s

standpunt uit bezien, zon men dus, nevens alle reeds bekende allotrope

voruieu, aan elk der beide elementen ieder minstens nóg eens twee

oHl)ekende, iabielere modilikatie's moeten toekennen. In de trigonale

reeks van 't systeem -. zwavel-tellnnr heeft men lilijkbaar met den-

zelfden labieleren trigonalen vorm der zwavel te doen als bij Rinoer's

onderzoek, lerwijl ook de aanname van een onstabieien, monoklienen

vorui van het teliuriuui, gezien 't feit, dat deze symmetrie zoowel

bij t seleen ais bij de zwavel meermalen voorkomt, niets gekunstelds

kan hebben. Ook het onderzoek van Peli.im en Vio brengt iiierin

geeue meerdere komplikaties ; de twee elementen zijn daar in alle

mengverhoudingen tot ééne trigonale reeks vereenigd, terwijl 't dus

alleen lie c(«»W-hondende kompiexen van 't seleen en van 't telluui

zijn, welke de hiaten bij de menging in den vasten toestand vertoonen.

Een en ander laat wel het besluit toe, dat inderdaad de elementen

zwavel, seleen en lelluur eene natuurlijke triade van volkomen

homologe elementen vormen, die dichter bij elkaar staan, dan hun

groepgeiioot, de zuurstof, tot elk hunner zulks doet. Van ware, bij

smeltijig bestaanbare ,,verbindingen" is eerst sprake bij de kombinatie

van een der drie ellementen met de zuurstof*).

§ i^). De vraag rest nu nog, wat men te denken heeft van de

telinnr-zwavelkomplexeu, die bij kamerlcmperatuni' door middel van

HjS uit de oplossingen van telluurverbindingen, als telinrieten en

telluraten, ontstaan, en in welken zin de door Oppknhkim en Iïekzeliis

verkregene, zoogenaamde dnbbelsuliiden, zijn op te vatten.

Vooreerst gelukte het spoedig, om aan te toonen, dat het element

tellurium zelve, en 't best de amorfe moditikatie daarvan, in eene

oplossing van alkali- of ammoniumsultide, bij verhitting zonder residu

oplosbaar is; dat voorts die oplosbaarheid met stijgende koncentratie

van 't sultide toeneemt, en dat tenslotte die oplosbaarheid ook grooter

wordt, indien men kalinmhydroxyde aan de sulfide-oplossing toevoegt,

en aldus hare liydrolyse terugd ingt. Daarbij ontstaan heldere, bij

koking wat rossiger wordende gele oplossingen, die aan de Uu-ht

spoedig oxydeeren onder vrijmaking van een zwart neerslag, sterk

alkalisch reageeren, en met zoutzuur onder HjS-ontwikkeling, een

') Gruth, Chemische Krystallograpliie, Bil. I. (1900). p. 23—35.

-) 'riduwens is 'I ook bekend, line b.v. O en S elkaar in organische verbin-

dingen nooit isomorl' vervangen; daarentegen S, Se en Te dit wel doen, gelijk uit

't ondeiv.oek van I'kllini, Norhis, Tutton, c. a. gebleken is.
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zwaar /.wail |ireciiiitaal j^eveii. ilal /.omucI k'lliiiir al> /.wavel lilijkt

te hevatleii, en oploshmir is in alUali li\ ilioxvde.

De anahse dezer zwailo luei-ipitaten leverde geen konstante \va<\r-

den ; 't telluni-irelialto i> siork afliankelijk \an de wijze van ontst;^\n,

en slingerde tnssciien 46.it "
„ en 80.9 "

„.

Vervolgens werd de inwerking van H.S o|i verschillende telhinr-

vcrl>indingen onderznchl : ((|i 'i liasische nitraat, ü|> in absoluten

alkciliol gesnspendeeid. lijnxerdeeld dioxvde, op 't dioxyde in zont-

znre oplossing, op tellunrznur in waler, en o|) de uit TcO, of telhiur-

znnr verkregene telluriet- en telliiraatoplossingen. Een fraai, eenigs-

ziiis kristallijn uitziend |)rodnkt werd nil de alkoliolisclie suspensie

van TeOj verkregen ; de analvse van 't blauwzwarte licliaani leverde

80.1 7a. een andermaal 80.9 % telhuir : voor TeS wordt berekend

79.97,, ^'oor TeS, titj.tj"/,,, voor TeS, 57V„, zoodat de samenstelling nog

het meest tol die voor TeS naden, maar met een te veel aan tellnriuni.

Het tellnurzuur werd in ile koude niet gereduceerd; liet in zout-

zuur opgeloste TeO, lever<le een zwart neerslag, met 71.27,, tellnur,

dus ook weer gelegen tnssdien TeS en TeS,.

Het basische nilnuit worilt door H,S snel. ducli slechts aan zijn

oppervlakte a<ingegre|ten : daarentegen loste het geheel op in kokend

zwavelammoninm, welke oplossing, na koncentreereii in vakno bij

40', en kiistallisatie in een vakuum-exsikkalor boven kalk, harde

lichtgele mmhlen leverde eener verbinding, die zich onontleed in

vakuo laat omkristalliseeren. De klein- der naalden is groenachtig

geel: ze lossen in waler helder o|t lot eene gele, sterk alkalisch

reageerende (tplossing, die imn de lucht .snel oxvdeeri ; ook de

kristallen worden luiii de lucht spoedig zwarl. De analyse gaf een

wisselend lellunrgehalte, al luvar de bereiding: zoo werd b.v. eens

gev len: 2(».r,„ (XH,). 42° „ Te en 37.97,, S, "i^f sluit op eene

formule (NHJ.Te.S, 'J.

>) De analyse dezer kompiexen is eene zeer tijilrooveude bezigheiil. Als men

teiluur alleen, en daarnevens geun zwavel te bepalen heeft, dan verdient in. i. de

reiluklie-melhode mul SO^ of NaHSOt nog iinmcr de voorkeur boven andere. Hier

moest slL'cds et-rst alle Te, in sterk niunioniakale oplossing, door liydrazineliydraat

bij kookliillle worden neergeslagen ; eene reduktie, die zeer langzaam en daarbij

onvolledig plaats liefft, en veelal een keer of zes moest worden herhaald. De laatste

sporen nog opgelost telluur verraden zich bij verwarming steeds door de fraaie

staalblauwe kleur van het in kolloïdaal-toesland zich bevindende lelluui'; doorzuur-

maken iler vloeistof wordt ilil dan meestal geheel uilgeslagen, waarop men in

slerk ammoniakali- oplossing vervolgens nóg eens de liydrazine-reduklie kan loe-

passen Ier konlröle. Ih-t lelhiiir werd op een bij IClO'-' gedroogd liltei- als zoodanig

gewogen; het S(>;.. als Ha.SO, bepaald; t K als KCI of als KülO,; de NH;, als

.\H|(1I. Vooral de analyse vau 't bariiimzout is, om liclil te begrijpen redi'iien,

eene zaak van langen diiiir.

41
Verslagen der Aldeelmg Naluurk. Ül. X.V1II. A". 11HJ9/1Ü.
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Op analoge wijze, werden de kaliuinverbindingeii bereid, uit liet

telluriet en tellnraat met HjS, oplossen van "t neerslag in de met

HjS verzadigde oplossing, of in KOH en daarna weder doorleiden

van HjS; de oplossingen werden in vakuo ingedampt, en dan boven

kalk te kristalliseeren gezet. Oogenschijidijk ontstatin in al deze

gevallen dezelfde gele verbindingen, die in rosetvormige aggregaten

van harde, fijne naalden aanschieten, in vochtigen toestand sterk naar

H.^S rieken, en heldere, zeer oxvdeerbare oplossingen leveren. Ook de

vaste zouten zelve oxydeeren zeei- snel, waarbij ze groengeel en

ten slotte geheel zwarr worden. Bij nauwkeurig onderzoek blijkt de

kleur in fijne nuances nog al eens te verschillen, zelfs bij zoo uiterlijk

dezelfde bereidingswijze. Hef is niet gelukt, voor deze zouten eene

konstante samenstelling te vinden ; achtereenvolgens werd deze ge-

vonden : 35.4% Te (berekend voor KJe.S. 35.7%); 33.5V„ Te,

33.47„S en 33.1V„ K. wat sluit op eene formule K,„Te,S,,; een

ander maal (bij een uit K/feO^ bereid produkt): 44.7% Te, 31.47° „ S

en 23.7% K, wat beantwoorden zou aan Ki.SjoTe. ; weer eenander

maal, bij wat hooger temperatuur: 37.5" „Te, 34.3°/„S en 28.1% K,

wat tot eene formule Kj^Te^S,, voert.

Het gedrag is in groote trekken analoog aan wat men bij de

polvsulfiden der alkaliën tegenover de zwavel \indt, waar, volgens

Küster's^) onderzoekingen aan zeer ingewikkelde exenwichten tussehen

verschillende polysnlfiden en hunne dissocialieprodukten in de op-

lossing te denken is : en aan dat \an het seleen tegenover sulfide-

oplossingen, waar, gelijk Messinger") vond, een deel van de zwavel

der hier aanwezige komplexe zwaxel-zwavelwaterstofzuren, door seleen

kan vervangen worden tot verbindingen als Na^ S Se^, enz., die dus

't type van een ///sulfide hebben. Ook 't gedrag van 't amorfe teiluur

tegenover sulfide-oplossingen, gelijk vroeger beschreven, stemt met

de opvatting, dat men hier met zouten van komplexe telluur-zwavel-

waterstofzuren te doen heeft, die in zulke oplossingen met elkaar in

dissociatie-evenwichten staan, en bovemiien sterk hydrolytiscli gesplitst

zijn. Vooral het tyi)e der //'/sulfiden blijkt hierbij dan van belang te

zijn, nevens dat der (//sulfiden : Kj^SijTej is Vixn K^S, af te leiden, door

isomorfe \ervanging van ^-^óev S door Te; K,Te.,S. en (NHj^-Te^S.,

evenzoo van K.^,, resp. (NH J.^ S, ; daarentegen heeft b.v. Kj^Te^Sj,,

weei- 't type van K-^S.,, enz., enz.

§ 10. Terwijl nu deze verbiiidiAgen over 't algemeen in nief-

meetbaren vorm optreden (het K-zout werd eenige malen als fraaie

1) KüSTER, Z. f. anorg.^Gheni . 44. 431.

3) MEbsiNGER, Berl. Bei\ 30 805 (1897).
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rlinmhisclic |iariillc'lo|)i|itMla, iik'I /.wakUc (liilphell)rekiiij;' eii /.oiulci'

luerkliaar (lic-liroïsine verkregen), — gelukte liet mij, om tioor oplost^eii

van licl uit kaliiniitelliiriet met H,S verkregen zwarte ncei'^iag in

HaS-o|)lü!*sing, ton sioiie zeer groote gele, vlakkoin'ijke kristallen van

een barinnizuut to verkrijgen, welks analyse weliswaar niet altijd

precies dezelfde waarden leverde, maar wier samenstelling tocli lieel

dielit om Ha,S.Te, lieensliiigerde ; eenmaal werd zelfs de normale

Siimenstelling: 45,0" „ Ha; '25"",, S en 29,17u Te gevonden. Deze

kristallen werden nanwkenrig onderzoclit, en bleken daarbij zóó

goed gebonwd te zijn. dal /.v in lniii lialiiliis xdlstrekl nici aan

iets als mengkristallen lierinnerden, maar integendeel levendig den

intlrnk nuudvten vaii aan eene werkelijke eliemiselie verliiniiing toe

te beliooreii. Hier volgen de daarbij gevondene data;

1-ig. \.

(iroole gele, doorschijnende krisiallcn. welke aan de Indit vrij

.stabiel zijn, doch na langeren tijd granwachlig van klenr worden.

Ze ziJM goed gebouwd, leveren konstante boekwaarden, en hebben

kristalloniunisrh geheel 't aanzien \an eene goedgedetinieerde \cr-

binilin;; met konstante sameiislellin;;. I)i' \eibinding riekt, in vochtige

lucht, sterk na;'.r zwavelwaterstof, en wordl in water ontleed, onder

afscheiding eener zwarte stof, die tellinu' en zwavel bevat.

rriklifin-\niiukoidniil.

./ :/><•=: 1.(;H;{5 : J : ].5515

.•1=1(»9M3' a—\\\>ri\'
/J=122MÜi ,^=124° 13'

6= 90 32' /= 77^39'

41*
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Waargenomen vormen: (•:=j001{, sterk voorheerscliend; </ ^ |iOOj

en b =^ \010\, ongeveer even goed ontwikkeld, en goed g anzend

;

fl^|OTl|en r=jl01j, even sterk ontwikkeld als a en A, en scherpe

reflexen leverend : o = \H.'2\, glanzend en vrij gi-oot ; n = \01'2\, klein

doch glanzend; a = jHlj, klein en ondergeschikt, meest met slechts

een vlak aanwezig; m = \110\, goed ontwikkeld en glanzend; mist

eveneens het parallele tegenvlak.

De habitus is diktafelig naar jOOlj, met geringe strekking in de

richting der b-as.

Eene volkomene of dnidelijke splijtbaarheid werd niet ge\onden.

Gemeten werden de volgende hoekwaarden :

Gemeten

:

Berekend

:

« ; A = (100) : (010) =»89°-281 —
b: c = (0 1 0) : (001) =» 70 17 —
r : rt = (001) : (100) =«57 49'/, —
c: )•= (001) : (ÏOI) =*53 467, —
c : q = (001) : (OTl) =«-65 45 —
o : b = (112) : (010) = 67 32 67° 36'

/ : b = (lOl) : (010) = 68 47 68 47'/,

n:q = (100) : (OTl) = 67 29 67 26

c: = (001) : (ÏT2) = 50 5 49 49

a: r = (TOO) ; (FOl) = 68 24 68 24

c : n = (OOl) : (012) =38 17 38 27

n : </ = (0J2) : (Oil) = 27 24 27 18

7:6 = (01 f) : (010) = 43 56 43 58

o = (101): (112)=: 52 35 52 47

r/ = (112):(0lT)= 32 21 32 19

-. b = (IlO) ; (010) = 33 51 33 37

: a = (TlO) : (ÏOO; = 56 4J 56 55

: r = (llO):(T01)= 59 37 59 32'/,

-. ,j = (ïl 0) : (OJ f) = 35 10 35 21'/,

w: /> = (irj):(010)= 40 55 40 47

w : r = (lil) : (OOT) = 85 46'/, 85 48'/,

w : rf = (in) : (100) = 74 28 74 30'/,

ta:fy = (lir):(0ir)= 38 5 38 3'/,

De ovei'eenstemming liisschen waai-neming en berekening is \oor-

treli'elijk.

r

(' : (

m

in

lil

III
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Htstiirnreii werden iiiel vei Urenen: het kan «Ins /,ijn, — gezien

«Ie accniiisclie liahilns en xlakkenontwikkeling; van enkele vormen,

—

(lat «ie svnnnetiie liiklien-/;/'//»/*// is. De ligging van hel optische

assenvlak kmi niel hepaaM worden. Die iler optische hoofdrichtingen

was /.«Hidanig, dat de nildoovingslioek op jnoi; niet <le rii>i)e (001):

(10] ). ongeveer 15', daarentegen op jMUj met diezelfde libhe,

ongeveer 12' bedroeg, en wel met eene helling, die O]) |001j van

links-voren naar rechts-aclileren verloop;, en op
;
101

j \an rcchts-boveii

n;xar links-beneden.

Ook hier zon men ilns nief ecne polysidlide-typc Ha S, te doen

hebben, waiirin "'

, van de zwa\el door "i telliinr vervangen is.

Pogingen, om deze hvatsle verbinding, bereid nit Ba S en S, in

meetbaren voini te verkrijgen, en aldns de eventueele isomorüc

lusschen beide stofsoorten als argument ter staving der genoemde

opvattijig te knniion aanvoeren, bleven tot iliisverre zonder resnilaat.

^ 11. Hij elektrolyse van eene verdnnde oplossing van 't kalinm-

zoiit, waarbij de platinivschaal als kathode, en eene schijfvormige

|ilalina-elekliode als anode fungeerden, scheen het, alsof er tellunr

a;in beide elektroden werd neergeslagen. Echter is 't vrijkomen der

zwarte stof aan de anode niet anders dan een oxydatie-verschijnsel.

De spanning aan de elektroden was 2.6 Volt, de stroomsterkte

0.05 Ampère: de znnrstof, die zich aan de anode vormt, o.vvdeert

de voor znnrstof zoo gevoelige oplossing, onder afscheiding vaf»

tellunrzwavelk(nnple.\en, die gedeeltelijk iiaii de anode hangen blijven,

gedeeltelijk boven haar, aan "l op|>ervlak der vloeistof zich verzamelen;

bij langer doorleiden van den stnxmi los! het neerslag hier weer op,

en wordt de anode blank. Ik heb mij er van overtnigd, dat 't aan-

hangende praeci|MliWt zoowel tellunr als zwavel bevatte.

Daarentegen heeft de afzetting eener zwarte stof aan de kathode

voortdurend pUiats, en wel zeer langzaam: na twtxalf uren was nog

maar een klein gedeelte van 't zout, cirka anderhalve gram in 50 cm'

gedistilleerd water, iloor den stroom ontleed. Dit zwarte neerslag is

nn gebleken zuiver tellunr te zijn, en deze waarneming zou dus

oogenschijnlijk pleiten legen de o|)valting, als miuikte het tellunr een

bestanddeel van hel anion uil. Kchler kan deze proef niet als een

bewijs tegen «lie mceniiig worden geldend genuuikl, sedert men een

analoog geval kent bij de elektiolyse van het nalriumsulfoantimoniaat '},

waarbij het antimoon zich eveneens schijnbaar niuir de kathode

l>egeeft, ofschoon hel in 't zout als bestanddeel van het anion fnnireert.

') OsT und KNAi'HROTH, Zeils. I. augew. Cliemit- (l'JOU). \>. S27.
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Het is I)ij (leze proeven x'order i;elilekeii, ;it liet inclaal aan de

elektriciteitsgeleidiiig wol iieeleniaal niet (leeliieeint : maar dat hij

de elektrolyse liet natrimiisalfide der oplossing ontleed wordt, en of

het aan de kathode vrijkomende natrium zélve, of de daar ontwikkelde

waterstof, alle antimoon sekundaii' precipiteert. Alleen bij héél weinig

alkali-sulfide iu de oplossing, bleek zich naar de anode ook 't anion

'"SbS^ te bewegen. Blijkbaar is de verklaring in ons geval dezelfde:

ook hier ontstaat het teiluur sekundair aan de kathode, terwijl zich,

evenals bij de geciteerde proeven, aan de anode vrij ingewikkelde

en niet in hun geheel te overziene oxydatie-verschijnselen \oordoen.

In èlk geval bewijst dus deze schijnbare tegenstrijdigheid \olsirekt

niet de onjuistheid der opvattinu', als zouden de genoemde zouten

als derivaten van komplexe telluiirzwavelwaterstofznren te beschouwen

zijn. Het onderzoek in deze uiterst gekompliceerde kwestie wordt in

de genoemde richting voortgezet.

§ J2. Resumeerende, wat liij deze onderzoekingen reeds thans ge-

vonden werd, meen ik te mogen zeggen :

1. Dat de elementen telluur en zwavel met elkaar geene verbin-

dingen, maar mengkristallen vormen.

2. Dat de elementen telluur, seleen en zwavel zich tegenover de

sulfiden der alkali-metalen en der aardalkali-metalen geheel analoog

gedragen, en aanleiding geven tot de vorming van zouten van kom-

plexe sulfo-, seleno- of telluro-zwavelwaterstofzuren van verschillend

type, en dat het volsti'ekt onnoodig is, om daarbij de intermediaii'e

vorming van seleenzwavel- of telluurzwavel-verbindiiigen te \'eronder-

stellen.

3. Dat de plaatsing welke Dumas aan het tellurium in de zwavel-

groep heeft gege\'en, als eerstvolgend homoloog van het selenium,

volkomen gerechtvaardigd is, voor zooverre het wederzijdse!) gedrag

dezer elementen aangaat; en dat zwavel, selenium en telluiium eene

natuurlijke triade van elementen vormen, die dichter bij elkaar staan,

dan élk hunner bij de zuurstof staat.

Groningen, Anorg. Chem. Ijal). der Rijks-Universiteit.
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Natuurkunde. — Do Ikvr Zki-Man liiodt eciie inededeeling aan

iiK'de iiaiiieiis ileii IIoltI». \\[s\\\\'M: „Di' inai/netiA-c/ic .•>pHtsiiii/

run tif)sor/)fit'//jneii, In verhuml met het spectrum der' zoime-

rlflken." (Kersie iiiededceliiig).

1. Aan de iiiai:ii('ii>rlic s|iliisiiiü dor oiiiissiolijiioii hoaiilwodrdl,

wegens liot imiigo \oi-liaiid dat tiissolieii eiuisijic on absorptie bcf^taat,

een geheel overeonkoiiistige verandering van de absorptielijnen. De
donkere lijiioii die nioii in oen oontiiiii speotriiiu waaniooiiit, iiidioii

een lnindol wit liclit oen absorboeroiide \iain d(i()rl(io[it, worden iloor

een inagneliseli veld gos|ililsl on gepolariseerd op dezelfde wijze als

dn voor de eniissiolijnen is aangetoond. Reeds bij de eerste proeven

van een onzer word deze correspondentie tnsselien emissie en absorptie-

lijnen onder den invloed van niagnetisclie kraoldeii vastgesteld. Terwijl

sedert onze kennis over de enii.ssiespoctra in oen inagnetiscli veld

belangrijk nitgebreid werd, is de stndie van liet omgekeerde efFekt,

d. i. van i\o m;\gnetisclie splitsing dor alisorbliolijnen minder ver

gevorderd.

Na de eerste proeven van don ecrstgcnoonido van ons beiden, is

de verandering der absorptielijnen in een magnetisch veld bestndeerd

door Könk; ') en Cottox "), terwijl aan UKiiii ") oono uitvoerige sludie

te danken is, waarop wij naderhand gelegenheid hebben terug te

komen. Kkjhi's verhandeling bevat toch het eeiiige e.xyerimcnteele

onderzoek over het niagnotisch cirect bij waarneming schuin t. o. v.

het nuxgiietisch vold. In nauw verband met ons onderwerp staan

eindelijk enkele waarnemingen die door Lodgk ') en D.wies zijn

verricht, over den invlood \aii hot veld op vlaninion, die zelf ,,omge-

keerde" lijnen geven.

Do beschouwing van het omgekeerde elfekt vormt den grondslag

\an Vokjt's magneto-optische theoriën '"')
; terwijl het onderzoek van

l.oKKNTz") over de ma^nioti.scho splitsing voor het geval dat de

wtuunemingsrichting een willekenrigcn hoek met de magnetische

krachtlijnen maakt eveneens dit elfekt behandelt. De theorie wijst

1) K.iSKi. Anii. .1. Phys. li.l. 62. -240. 1897.

') (JoTTox. hlclaiiagi.' fclleclrique. ü et 2*5 mars. 1898.

') RiGHi. Sul fenomeno di Zkema:< nel caso generale d'un raggio luminosa

comunqiic inclinalo sulla direzione della lorza magnetica. Mem. di. Bologna.

17 Üiceinbre iSO'.».

') LoüOE and Üaviks. l'ruc. l\. Soc. 61 413. 1807.

'M \V. Voior. .Magnclo- und Klektrooptik. Hoofdstuk IV en de daar genoemde

verhandelingen.

«) H. A. LoRE.NT/,. Deze Verslagen. Ül. 18. 1909/10. p. 1l'«;.
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op versfliillondL' |imiiIcii, lüc aan hel cxpci-iiuciil ^vloelst kiiimoii

worden. Voor de luitunrkunde van de zon is hel omgekeerde ell'ekt

van bijzonder belang geworden, sedert Hai.e \) ontdekte (hxl de

donkere lijnen in het spectrnni der zonnexlekken de karakteristieke

verschijnselen der magnetische splitsing vertoonen.

In deze niededeeling zullen wij resultaten vermelden, welke

betrekking hebben 0|) de splitsing der beide Na-lijnen. Enkele van

onze uitkomsten komen i-eeds bij bovengenoemde onderzoekers voor.

Voor den samenhang is het noodzakelijk ze op te nemen.

De nu gevonden feiten en vroeger gegeven uitkomsten, bieden

aanknoopingspunten ter verklaring van bijzonderheden in het spec-

trum der zonne\lekken. Hier en daar zullen wij daarop wijzen.

2. Het type en de relatieve grootte der splitsing van de emissie-

lijnen van natrium, gewoonlijk door D^ en D^ aangeduid, is in de

figuur gegeven.

a heeft betrekking op de waarneming

<^
I I I I I I

1 in een richting loodrecht op de kracht-

ê
I I II) lijnen, h op die in de richting van de

krachtlijnen.

a
I I lil Is het magnetisch veld zwak dan ver.

$ \ Il toont D., het triplettype, loodrecht op

het veld ; het doublet-type in de richtijig

^'S- 1- van het veld. D, schijnt in zwakke

velden in beide hoofdrichtingen doubletten te geven.

De lijnen van Fraunhoper, die in de zonnevlekken door Hai.k zijn

ondei'zocht, zijn verbreed, of veranderd in doubletten (dikwijls niet

volkomen opgeloste (|nartelten), of in tripletten. Natriumdamp geeft

dns juist die typen te zien, welke voor de astrophysica van bijzondei'

belang zijn ; om deze reden en wegens de gemakkelijkheid waarmede

de genoemde damp in het magnetische veld kan worden gein-acht,

beginnen wij daarmede ons onderzoek.

3. De verklaring van het omgekeerde effect wordt geleverd door

de welbekende wet van het meetrillen. Indien in een vlam onder

den invloed van een magnetisch veld drie |)erioden \an \rije tril-

lingen mogelijk zijn, dan worden uit in\allend wit licht trillingen

van diezelfde di-ie perioden weggenomen. De absorptie is dus eene

selectieve, die nog dit bijzondere heeft dal ze niet alleen op de

periode maai' ook op de trillingsrichting belrekking heeft. De mid-

delste component van een triplet bijv. wordt in het enussiespecirum

') G. E. Hale. On the probable existence of a magnolic lield in snn-.>i]iots.

Conli-ilmlions 'iVoin the Moinil Wilson Solar Ohsrrvnlorv Nr. 30. lilOS.
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ilniir lrilliiiu;i'ii rvoiiw ijiÜL: .i.iii «ii- kiarliilijncii ii'\\cc'Ufiol)i'aclii. lil

invallend wit liclil ziillcii alleen de Iriliiii^reii. die mei de |)ei'i(ide i'ii

ile liillinjfsrielitinfr \aii de niitldelsie cuinpüiient overeenkomen, worden

jyreal)sorlieerd. Tril!ini:en. die loodreclil slaan o|i de kiaclillijnen en de

periode der onirewij/.ij;di' lijn liel)l>en. ,ir;u\n onjieliinderd dooi-. Daaren-

tegen woiill uil wit licht van de perioden der bnitensie componenten

Juist het a<indeel wejyrgenonien dal ioodrecin op de krachllijnen iriii.

Til deze zeer eeiiMindine o\crweffinjr, is nn duidelijk, wal men
l>ij de <i:el»ezi.ü;de opsiellin^L!; iler proef moet waarnemen, indien

niet natnnriijk licht wordt ijewerkt. Deze opstellinji; was de \ol-

geiule : liet wille licin \an de jrloeiende jiositieve kool van een

l»oo}rlam|i werd door een natrinmvlam gezonden, die zich tnsschen

de jtolen van een nr Hois-lialtViiiü electromajj;neet lievond. Dit licht

viel op een stifimatischen spectroskoop met een •ïroot tralie \an

Itowi.AM). lerwijl de waarneming geschiedde in hel speclnim der

1^'*' orde.

Neemt men nu in een lichting loodrecht o|( de krachtlijnen waar,

dan ziet men met den spectroskoop, als hel veld sterk genoeg is en

de damp de jui.ste diciiilieid heeft, op hel conlinne heldere spectrum,

4 donkere componenten liij Dj, ti doid<ere componenten iiij D,,

zooals ze onder <i in Fig. 1 \oor heide lijnen zijn afgeheeld.

In tic richting van het veld worden de met /> aangeduide groepen

van lijnen waargenomen.

Al deze componenten worden dikwijls slechts diffuus en niet

donker gezien. Immers, zooaN na het boven opgemeikte dadelijk

duidelijk Zid zijn, wonil door elk der componenten slechis ilr Iwlft

van het invallenil naiuuilijk licht weggenomen. Is de dainpdichl-

lieid zeer gering dan ziet men zelfs geen ut maar zeer zwakke
sporen van absorptie.

4. (Teheel anders wordt de zaak indien een Nico! voor of achter

het nuignetiscli vehl in den lichtbundel is geplixatst is. Alen kan dan

wij onder-stellen dat loodrechi np lici \eld wordi waargenomen),

de absorptie lijnen zeer scherp en zwart waarnemen.

Is het magneti.sch veld zooals gewooidijk liorizont;ud, dan ziet

men bij D, twee, bij D, vier buitenste componenten, indien de

Nicol zoo geploixtst is, dal alleen de verticale trillingen doorgaan.

Diiuiit men «Icii Nicol over een hoek van 90' dan ziet men zoowel

liij D, als bij D, alleen de iieide horizontale componenten.

Laat een bundel natuurlijk wit licht langs de ivs van een eleclro-

magneel met floorboorde kernen loopcii, lerwijl de geiuiigneti-

seenle damp zich in het veld bevinill. .Met behulp van de combinatie

van een kwartgolfphuitje en een Nicol kan men dan id' de rechts
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ol' wel do links circulair .^cjiolariscerde coinpoiieiitcii iiillilusst-heri.

Wij noeineii eene combinatie van kwarlgdlfplaatje en nicol waar-

dooi- roclits cii'ciilaii' gepolariseerd liclil wdrdt doorgelaten een rechts

eirculairen analysator en omgekeerd. Hezigt men in ons geval een

rechts eirculairen analysator dan wordt de absorptielijn, welke aan

een rechts circnlair gepolariseerde eraissielijn beantwoordt duidelijk

en donker gezien.

Deze eenvoudige zaak vermelden wij hier omdat er wel eens ver-

gissingen over begaan zijn.

5. Ten einde gelijktijdig een overzicht over het gedrag der verticale

en horizontale trillingen te krijgen kan men naar het voorbeeld van

CoRNU en K(')Ni(; met behulp van een kalkspaath iliomboëder twee

beelden ontwerpen van een horizontale spleet van geschikt gekozen

breedte, welke zich dicht bij het magnetisch veld bevindt.

Evenzoo kan men links en rechts circulaire trillingen gescheiden

krijgen door tusschen de spleet en den rhomboëder een parallelopi-

pedum van Frksnel te plaatsen.

Het is echter van bijzondere beteekenis behahe het gedrag der

lijnen in het gepolariseerde licht ook dat in natuurlijk licht te kennen.

Men kan daartoe nog een afzonderlijke opname maken nadat de

rhomboëder jof de rhomboë Ier met het FRKSNEi.prisma is weggenomen.

Men moei dan zorgen dat de dampdichtheid bij beide proeven dezelfde

is. Dit is zeer moeielijk te verwezenlijken.

Veel eenvoudiger en zekerder, en met de halve moeite, bereikt men
het gewenschte doel door de spleet bij het magnetisch veld zoo wijd

te nemen en den rhomboëder zoo Ie kiezen dat de beide beelden

door den rhomboëder gevormd gedeeltelijk over elkaar vallen. Men
krijgt dan drie strooken, waarvan de middelste de verschijnselen

vertoont zooals die zonder polarisatieapparaat worden waargenomen.

(Zie lig. 2).

De bovenste en iienedenste strooken laten den in\doed van het

'

^ ^
gepolariseerde licht op het absorptieverschijnsel

zien.

De waarnemingen waarover in deze verhan-

deling wordt gesproken zijn met behulp van de

Fig. 2. beschreven methode verricht. Alle bijzonder-

heden van het verschijnsel kan men daardoor gelijktijdig overzien

;

ook pliotographisch konden wij ze, ten minste in hoofdtrekken, vast-

leggen, zooals door de [)laten, die wij aan ons werk toevoegen,

wordt bewezen.

6. Zijn de emissielijnen niet fijn of is het magnetische veld zwak,

dan zullen de componenten eener magnetisch gesplitste lijn elkaar
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fjotlcelU'liJk oM'iilrkkeii. I)iv.i' ^.aMloolk'lijki' nvcitlckkiiiji '^ccïi aaii-

loiiliiiy; Idl l>ij/.iiii(lerli('(lon, die vooral in liol alis()r|itit'\erscliijiisol op

lieii voorfjrond komen en die /.icli nok nioelcii voordoen in iici

speclinni der zonnevlekken.

Hel liesl wordt de aai'd de/.er l)ijzonderlie(ien opuelieldei'd dooi-

een \n\i\v voorlieelden. waartoe wij het izeval \aii liel lr'i|il('l cm IkM

donhlel zullen bespreken.

I.aten (li> kronnnc lijnen in liüiiiir 3. de

intensiteiten van de '-i eoniponenlen van^een

Iriplet aangeven, dat in een richting loodrecht

op de krachtlijnen wordt waargenomen.

In het al)sorpliespeclruni zal men. indien

nalnnrlijk licht de aan magnetische ki'achten

onderworpen lichlltron door,straalt., 2 zwarte

handen waarnemen, heanlwoordende ;van de

gollleiigten waarvoor zoowel verticaal als hori-

zontaal trillend licht wordt gealisorbcerd.

•'•g- •^- (>mgrens<l worden <leze zwarte lijnen door

minder donkere deeleii, wiiarin slechts een der hoofdlrillingen wordt

geabsorbeerd, lerwiji de andere ongehinderd iloorgaat. (vg. §§ .S en 4 .

Wordt ihans een Nico! in den lichtbundel geplaatst zoodat alleen

de vei-ticale trillingen worden doorgelaten dan krijgt men twee

donkere lijnen te zien. Met donkerste deel dezer componenten beaid-

woordt aan di' hoogste punicii ilei ki-iMumeu. die op de vcilicali'

trillingen betrekking iiebben.

De afstand der componenten kan irroolei- zijn dan ilie der eerst

bes<diiwen donkere lijnen.

7. In de richting dei' krachilijneu zal men bij (>en gedeeltelijke

overdekking der (omponenten in liet absorptie-

spcclrnm eeiie zwarte lijn waarnemen, om-
grensd door twee nnnder doukere ileelen.

Sclienialiscii i> dit geval in lig. 4 weergegeveti.

Ken circnlaire analysaior zal beide componen-
ten kunnen scheiden.

1'asl men deze beschonwingen toe op de

ini\{tiielisclie splitsing in hel spectrum der

zormevlokken ilan konil men tol de gevulg-

Irekking dat in het algemeen eene splitsing

van lijnen in het vlekken-spccirnm, dindeiijker

eii gi'ooter zal worden do<ir het gebruik van analysatoren.

Ook kunnen eei-st onzichtbare lijnen na inschakeling van een Nicol

in den liciitbundel duidelijk voor den dag komen.

'oyr

Kig. i.
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Verscliilleiidc' cMgeiia;u-(li,ul:eili'ii ilio incii iii de lichtverdeeliiig der

vlekkenlijneii waarneemt , heriiiiiereii sierk aan de iiu hescliouwde

superpositie-xei'scliijiisek'ii '): zie verder § 19.

8. Bedekken elkaar lijnen, waarin de trillingsrieiiliniA' dezelfde is,

dan'^behoeveii natuurlijk geen zwarte lijnen te ont.staan als de lielit-

bron, die het continne spectrum geeft, ongepolariseerd licht uitzendt.

Deze opmerking kan van dienst zijn, indien men op meer samen-

gestelde splitsingen de beschouwingen der vorige paragrafen toepast.

De superpositie van de beide i)uitenste componenten van het sextet,

type />2, geven geen, die van een der binnenste componenten met

de naastbij gelegen buitenste daarentegen wel, aanleiding tot zwarte

lijnen in het absorptie spectrum.

Ook l)ij het ipiartet, tvpe Dj, ziel men gemakkelijk in, dal zwarte

lijnen kunnen (jnfstaan. De meest donkere deelen zullen iels dichter

l)ij het cejitrum der volledige s|ililsingsriguur liggen dan ile uiterste

conijionenten van het ipiartet.

Het is wel niet noodig dit door tiguren op te helderen. Voorbeel-

den der bedoelde werkingen komen zoo aanstonds ter sprake.

9. Onze waarnemingen en spectrogrammen hebben behalve op

beide hoofdrichtingen (loodrecht op en parallel aan de krachtlijnen),

ook op richtingen schuin teji opzichte van het veld betrekking.

In deze eerste niededeeling worden waarnemingen besproken die

op 5 waarden \an den scherpen hoek tusschen het veld en de rich-

ting van voorlplanting van den lichlbundel (<ƒ, bij VoiOT, "> liij liOKENTz)

betrekking hebben.

Deze waarden zijn: 90°, O', 60, 45^ 36°—39\ Het waarnemings-

materiaal liij ileze hoeken bestaat uil omstreeks 100 opnamen, over

ongeveer TiO iilatcu \erdeeld.

10. Wdiinwiiiiiuini lodilrccht op dr Iei-aclUlijnen.

In het bovenste van de drie strooken, welke bij de in § 5 be-

schreven waarnemingsmethode aanwezig zijn, trilt het licht verti-

caal; in de onderste horizontaal, terwijl met natuurlijk, oiigepolari-

seerd licht in het midden wordt waargenomen.

Onder den invloed van het magnetische veld ziet meji dus in de

bovenste strook de verticaal trilleiule componenten als scherpe zwarte

lijnen ; in de onderste strook de horizontaal trillende binnenste

componenten. Het (piartet van de lijn Dj, het sextet van de lijn D„,

1) Een figiuu- equivalent aan de hier gegeven over den invloed van het over

elkaar vallen iler magnetisch gesplitste componenten is voor emJSSM'-lijnen reeds

gegeven in Zeeman. Doulilets and Triplets in tlic Spectrum produced by exleinal

magnelic lorces. Fhil. Mag. July 1897 g 7.



( 627 )

kan iiioii op deze wijze goed waanienien. Eene kleine storing wordt

teweeggehrarlil <ioor de lijne absorptielijntjes welke van den electri-

solien liehlboog zelf afkomstig zijn. Het liangt van toevallige omstan-

digheden af of deze lijnen meer of minder sterk zijn, soms zijn ze

niet. in andere gevallen duidelijk ziclduxixr. Op sommige onzer spec-

trogrammen zal men ze aantreffen, ze storen niet, indien men een-

maal weel dat ze met liel onderwerp, dat ons bezig Iioudl, niets

hebben uit Ie staan.

Wat nu de middelste strook aangiUil moge aan de reeiis tevoren

genia;ikle opmerking worden iKTiiinerd dat liet beeld dor splitsing

wegens de sleciits |)artieele absorptie hier voel zwakker on llanwor

uit moet vallen. § 3).

De gedeeltelijke overdekking van conipdiiciiion geofi, aliliaiis l)ij

dunnen damj), de meest in liet oog vallende lijnen {^ (5 en 7 .

Hij liet (|iiarlet bijv. zal men inplioals van 4 componenten er soms

sleelits twee waarnemen die lii^sohen de buitenste en binneii'ife inliggen.

Wij lieblien proeven genomen met \erseiiilleiide diehllieid \aii den

damp en brengen de waargenomen verschijnselen tot drie jihascn terug:

II). De damp is zeer dun. De romponenten zijn in hot bovenste

en benedenste veld duidelijk zichtbaar. In tlo iiii<ldelslo si rook is de

absorptie nauw merkluu\r ;Plaal I. lig. 1 ) of men ziel de coin|Kineiiteii

bij hel tpiarlet en sextet geheel gescheiden, maar tlauw (Plaat I, tig, 2).

Merkwaardig is bij deze pliase van het verschijnsel het contrast in

intensiteit tusschen de lijnen in tle middelste en nilerstc strooken.

Dit contrast treeill bij waarneming met het oog nog duidelijker op.

Hm de werking te pholographeeren is de dichtheid gebracht boven de

waarde, die ons oog de eerste sporen \aii aiisorptie doet vermoeden.

2o. Damp van gemi<ldelde dichihoid.

Terwijl in de bovenste en bonedeiisle strook do compoiitóiilen niet

meer afzonderlijk zichtbaar zijn of alleen bij het (jiiartet, vindt in de

middelste strook eene superpositie plaats \aii ihii in ^ 6 beschreven

aard. .Men krijgt in |>la.i\ls van hel (piarlet een schijnbaar doublet,

waarvan de r<niiponeiiteii ln.ssclien de buitenste en binnenste van

het i|uarlel liggt-n. op l'laal I, lig. 3 is dit zeer goed zichtbaar.

Wal hol scxlel (bijv. D.i) aangiuil, zoo is hol verschijnsel dikwijls

gecompliceerd.

Soni^ neeiiil men bij ileze dainpilichlhoid ile over elkaar \uliende

roinponoiili'n als golijkmalige, breodo schaduwen waar.

Soms is hel superpositie verschijnsel waar te nemen. Do lijn D^

op lig. 3. I'liuil I is rliclil bij hol laalsigenoemde stadium.

3o. Is i\r damp 'log dirhlir, dan wordoii (\{' compoui'utcii zeer

bi'M'd lil iiH'ii kan nog majvr jiiisi zien dal or ooiic iiiagnelische
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vei'aiidering is. Men kan nu de polnrimitic anii di; riiiidcn. der lueede

lijn waarnemen. Dit is op Plaat I, Fig. 4 ziclitbaiir, en beantwoordt

aan de eerste, luet breede bjnen en in zwakl^^e velden waargenomen,

magnetische splitsingen der emissie-lijnen.

Bij nog grootere absorptie is geeii imdocd \an het veld meer te

ponstateeren.

Al deze phasen treden met groote regelmatigiieid op. Kent meii

op een of andere wijze de veldsterkte dan zou men ook omgekeerd,

l)ij een gegeven oplossend vermogen van den spectroskoop uit den

aard van het verschijnsel een besluit over de dichtheid van den

damp kunnen trekken.

Jn het s[)eclrum der zoinievlekken schijnen de tot dusver waar-

genomen splitsingen onder de phasen, die boven als 2'''^ en 3''"^ zijn

aangeduid te vallen. Hale leidt uit het gemeten bedrag van het

magnetisch eti'ect in de vlekken, vergeleken met bepalingen in het

laboratorium, eene veldsterkte in de zonnevlekken af van de orde

\an 4000 Gauss. Men zou geneigd zijn liieriut af te leiden dat de

dichtheid van den damp in de lagen die het absorptie spectrum

der zonnevlekken teweeg brengen slechts gering kan zijn. Hierbij

komt nog dat reeds de ongelijkmatige \erdeeling van de veldsterkten

in zonnevlekken aanleiding moet geven tot mindere scherpte der

lijnen, zoodat deze waarschijnlflk on.scherper schijnen dan zij zijn.

Intusschen geven hier tle opmerkingen \an K.wsek ^) o\er onze kennis

\an den invloed van druk en temperatuur op spectra aanleiding tot

groote voorzichtigheid.

11. WaiinieiniiKji'n i'neunüjduj aan di' krachtl/jiieii.

De absorbeerende damp bevindt zich bij deze waarnemingen tus-

schen de doorboorde kernen. •

In het continue spectrum neemt men, na aanzetten van het magne-

tisch veld, 2 donkere lijnen bij de lijn D,, 4 bij de lijn Dj waar,

overeenkomstig de schematische figuur 1. Ook lui kan de absorptie

slechts onvolledig zijn, daar van bepaalde golflengten wel rechts,

maar geen links circulair ge|)Oi'ariseei'd licht wordt geabsorbeerd of

omgekeerd. ( >m de splitsing en den polarisatietoestand goed waar te

nemen wordt oen parallelipipedum van Fresnei, met zijn hoofdvlakken

onder 45" met den horizont opgesteld tei-wijl een horizontale spleet

in eene dor ilooiboorde kernen wordt gebracht. Het prisma \an

Fhksnel polariseert het circulaire licht lineair. Met een kalkspaath-

rh(unboëder krijgt men ook mi weder drie velden. Het eerste stadium

(zeer dunne damp) is op plaat 1 iii lig. "> afgebeeld.

1) Kaysek. Handbuch. Kapitel V. Bd. 11.
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Bij il;iiii|i \;iii iix^middeldc tliclillieid (2e pliase) Ircdoii ilo in §§ 7

on H ^oimonidL', in l\<x. '2 sflieinaliscii vdoi'scstolde, overdoi<kin<j,svt>r-

sc'liijnsclen u|). -Men neemt dan in i'e middelste strouk één lijn waar,

op de oorspronkelijke plaats, scliijnhaar on^esplitst en aan beide

kanten omg:even door een gebied \aii zwakke absorptie. Dit komt

zoo\vel bij liet donlilet als bij liei qnartet xoor en is op 1'laal I liii. 6

vooral bij D^, dnidelijk /.iciitluwr.

12. \\'i(firnfiiiin(/i'>i srhuiii t.o.r. ih' krdclitlijiien.

Volgens de elementaire theorie der magnetische splitsing van

l.oKK.NTz zal men in een rieliting, die een lioek {h mei de krachtlijnen

maakt, in het algemeen een tri[)let waarnemen, waarvan de liiiitcnyte

componenten elliptiscii gepolariseerd zijn').

De lrillin<i:Mdlips, die den polarisalietoesland \an den eenen com-

ponent, met de periode 7'„ -\- r karakteriseert, kan beschouwd

\vorden als de projectie op het gol/lVimt van den cirkel, waarin het

eicctron mei de periode 'J\ -\- i: rondloopt, en die in een vlak

loodrecht op de krachtlijnen sltml. /• is eene kleine grootheid. De

beweging.sriciiling van het rondgiuinde eleclron leert ook die in de

Irillingsellips kennen. De verhouding der assen wordt als J tot rt>.s" i>.

Voor de andere uiterste componenl. mei de iicrindc 7',— r geldt nicl

de noodige wijziging hetzelfde.

Wat de lijn met de periode 7', ;uingaal, deze blijft lineair gepo-

lariseei'd. De trillingen van de middelste component liggen in hel

door den stiaal en de krachtlijn gaande vlak en de amplitudo is

evenredig met sin .'>.

Wordt {>=:(). d.w.z. neenn men het longitudinale (MVekl waar,

dan houdt men alleen de cirkelbewegingen over.

Dit alles geldt voor zeer lijne spectraallijnen in een sterk veld,

wainieer dus de omlcrliiige afstand der cnmiionenten veel grooter

is dan hunne breedte.

N'olgens VoniT en I.ohk.ntz moeten zoodra dii nin meer hel ge\al

is andere bijzonderheden zich voordoen. Wij komen daai<ip latei- lerug.

In hel algemeen worden <le overwegingen dei- elemciiiaire theorie

beveiligd. De buitenste i"onip(incnten worden ook bij het i|iiailcl en

se.xlet ellipsen, gelijk reed> Uk.iii ',. heeft w;uirgenomen.

Kene afwijking van ile elenienlaire theorie, die men hier echter

>irikl genomen niet nuig locpa.sseii, doei zich \ al daarin gevoelen

') Vg. üliilll I, c.

-) nitiin'.s waarinMiiiiigoii l.c. Iifl)ben alle liiMifliiiiiig op ueii liotl van omslrci'ks

ÓP, waarbij volgous du ik-nienlaire llujorie de driu roinponeiiteii van een triplet

gelijke intensiteit moeten Lebben.
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(lat (Ie middelste component van het (inarlet tot een hoek i) = 45^

nauwelijks zwakker wordt.

1:1 Witiii-nemiihjen hij .'f ^ (30°.

Indien met den kalkspaath-rliomboëder wordt waargenomen, hlijft

het lieeld zooals het bij het transversale effect het geval was. Toch

zou men bij aanwezigheid van eene elliptische polarisatie in de

onderste strook lijnen, die aan de buitenste componenten beant-

woorden, verwachten.

Met zeer dunnen damp en met dien van gemiddelde dichtheid,

ziet men echter ongeveer niets daarvan.

Plaat II geeft in Fig. 7 met dunnen damp de eerste phase, met

dichteren damp (Fig. 8) de tweede phase. Alleen bij het se.\tet kan

men sporen \an absorptie waarnemen, die op een elliptischen \orm

der trillingen wijzen.

Ontwijfelbaar wordt de ellipticiteit vastgesteld door het prisma

van Fkesnkl te gebruiken, dal met zijn lioofdvlak onder een hoek

van 45° met den horizont is geplaatst. Men krijgt dan het door

Fig. 9 geïllustreerde beeld.

Bij het (piartet zijn nu de uiterste componenten naar rood of naar

riolet, afhankelijk van de sti'ook waar de waarneming geschiedt,

belangrijk verzwakt; l)ij het sextet zijn ze zelfs geheel verdwenen.

Dit alles bewijst dat de uiterste componenten elliptisch gepolariseerd

zijn. Want waren ze lineair, zooals men uit de waarnemingen met

het kalkspaath kristal misschien zou willen besluiten, dan zon-

den uil het pai-allelopipedum zoowel de com[)onenten in het bovenste

als in hef benedenste veld ciiculair gepolariseerd uittreden, terwijl

geen onderscheid tusscheii de componenten naar rood en naar violet

zou mogen bestaan. Hiertegen pleit een opname als Fig. \).

J4. Een punt moet nog worden opgehelderd. Waaraan is het

toe te schrijxen dat met een kalkspaath rhoraboëder niet is vast te

stellen dat er ellipticiteit is, terwijl deze met het prisma van Fresnel

zoo duidelijk voor den dag komt?

Laat eene elliplische trilling waarvan de verticale as h, de horizontale

as a is, o\) het parallelopipednm vallen, waarvan het hoofdvlak

onder een azimuth van 45° staat.

Men bewijst gemakkelijk dal dan uit hel |)risma van FKESNELeene

elliptische beweging komt met dezelfde assenrichting als de oorspron-

kelijke en met de assenverhouding —= , terwijl de oorspronkelijke

n

xcrlioudiii'j, was.
h

Is (( klcui in verlioudmg lot b ^een smalle ellipsj dan Ivomt eene
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meer cirkelvonnigo trilling uit liet piisnui \aii Frrsnel, die beter

kan worden waargenomen.

a .
b— u

Al naar ile grootte van n, kan (irooter oi kleiner zijn, dan -—-.
°

b b-\-a

Hierbij kunnen zicli de volgende gevallen voordoen.

b—a a
r. bij zeer kleine a is -—— > -.

b-\-a b

b— a a
2". bij a = 0,414 O, is = 7.

3°. bij a > 0,414 O, is -^<p
b-\-a b

Wij kunnen dit op de door ons gekozen opstelling van de proef

toepassen.

Naar gelang van de grootte van a kunnen zich twee gevallen voordoen.

Of men kan de beide assen van de ellips met de combinatie Fresnel-

prisma en rliomboëder zien {dit is het yeval hij het quartet) (Di Fig. 9),

terwijl zonder FRKsxEi.-prisma de kleine as onzichtbaar blijft, of wel men

kan met een kalkspaath rhomhoëder de kleine as zien, terwijl ze met het

,
*-«

prisma van Fre.s.nei. onzichtbaar blijft, omdat een te kleine
b-\-a

waarde heeft. Dit is het (jevnl bij het sextet, (D, Fig. 9).

In ilikkcn damp komen inilerdixad bij het sextet, indien men met

den rliomboëder wiuirneemt, de componenten in de benedenste strook

voor den dag ^Zie Fig. 8, D,). De tiieoretische beteekenis dezer uit-

komst zal laicr worden toegelichl.

Na inschakeling \an het prisma van Fres.nel blijft de coinponente

ILnks van de middelste lijn (kleine as der ellipsj onzichtbaar. (Fig.

9, D, ondei-ste strook).

Wij mogen besluiten dat bij den nu onderzochten hoek de ellipticiteit

a
der buitenste compenentcn bij liet sextet (de verhouding ) grooter

b

is dan bij het quartet (en ook grooter dan 0,414).

1.5. W'itarneniim/m hij i> ^ 45°.

De opnamen met den rliomboëder alleen, laten duidelijk de ellip-

ticiteit zien (liT buitcnsto componenten.

Ook bij geiiiiddelde dichlliciti van den damp is het ver.schijnscl

bij D, reeds zeer goed zichtbaar (IMiuit II Fig 10). Merkwaardig

is de geringe verandering welke de intensiteit \an de middelste

(•om[»onenten van lu-t ipiaitef heeft ondergaan. Volgens de elementaire

42
Verslagen der Afdeeling Naluurk. Dl. XVUI. A». 1909/10.
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theorie zon bij een triplet de intensiteit reeds beneden c/t' A«^(/i( hebben

moeten zinken.

16. Een pRESNEL-prisma gecombineerd met een kalkspaatli-rhom-

boëder in den lichtbundel gebracht, laat thans de component aan

eene zijde ook bij het quartet geheel verdwijnen, wat bij een hoek

van 60° alleen bij het sextet het geval was.

17. Waarnemingen bij & = 39°.

De elliptische polarisatie is goed waarneembaar met beliulp van

den rhomboëder. (Plaat II, Fig. 12, Plaat III, Fig. 13) ook in

dunnen damp.

De middelste componenten van het quartet zijn ]iu toch zwakker

geworden, dan de buitenste componenten.

Plaat III, Fig. 13 in het bijzonder doet zien dat de componenten

van Dl in het onderste veld werkelijk zwakker zijn. Immers ze zijn

duidelijk dunner dan die in het bovenste veld.

18. Naarmate de hoek tusschen lichtbundel en veld afneemt,

moet de gebezigde veldsterkte ook afnemen. Dit hangt daarmede

samen dat de poolstukken met steeds kleineren tophoek en dus

steeds ongunstiger voor de veldsterkte, moesten worden genomen om
de lichtstralen onder den gewenschten hoek met de krachtlijnen

ongehinderd door liet veld te zenden.

Onze foto's toonen het verminderen der splitsing zeer duidelijk.

In een volgende mededeeling zullen proeven bij nog k'leineren

hoek v^ en in het bijzonder ook de \'erschijnselen, die de theorie

voorziet Wij liet meer en meer naderen der componenten, worden

besproken. Tevens zullen wij dan gelegenheid hebben om de uit-

komsten van metingen over de gedaante der trillingsellipsen mede

te deelen. Wij hebben ons thans beperkt tot een algemeen ^over-

zicht van het gebied van het omgekeerde effekt en wilden dit aan

een i)aar I)ijzondere gevallen toelichten.

19. T;/pen van splitsimjen in zonnevlekken en labomiorium :

In één richting Avillen we nog iets \erder gaan.

De splitsing van lijnen in een niet homogeen veld werd in eene

vroegere verhandeling besproken '). De toen verkregen uitkomsten

en de waarnemingen opgenomen in deze mededeeling kunnen ons

helpen bij het beter begrijpen van enkele der door Hale waargenomen

'., i),Zeemax, Deze: Verslagen: April 1906, November 1907.
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Pl-AAT III.

14. 1

D, D,

3 4 5 6 8 9 in

Typen van lijnen in zonnevlekken. i,Mitchell).

R verhreede lijnen met helder middendeel. 7. verbreede en ver

zwakte lijn. 10. gevleugelde („winged") lijn.

15. 5

6', 6', 7'. Typen van splitsing in niet-bomogene magnetische velden.

10'. Superpositie van magnetische componenten.

Verslagen der Afd Natuurk. Dl. XVIII A" 1909/10.
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verscliijnscleii. Wij komen (iaarop in liet vervolg teing. Voor liet

oogenblik schijnt liet interessant vast te knoopen aan Mitchef.l's

beselirijvingen van versoliillende typen \an zonnevlekken spectra, in

den vorm die daaraan door de Internatiuiial Solar Tiiion is gegeven.

Aan liet 2'''* deel der verliandeliiigeii ') van deze vereeniging is fig. 14,

Plaat III ontleend. Het meest karakteristiek zijn de typen 5, 6, 7

en 10 der tigiiur. Het type 9 valt misschien onder de in onzf^ § 7

geiiocmde zonder Nicol onzichtbare lijnen. In fig. 15 zijn opgenomen

splitsingen, zooals zij, zonder een Nicol of anderen analy.sator to

bezigen, zich voordoen. 5', iV. 7' zijn opgenomen in niet homogene

velden. 5' is het ipiartet van />>, loodrecht op het veld waargenomen

;

6' het sextet van JJ., bij bet longitudinaal effekt in een, in iiet

midden zeer sterk, niet homogeen veld ;
7' eveneens /), in een veld

met zwakker ma.\iniiim, bij waarneming loodrecht oji het veld. Het

type 10' heelt belrekking op />., bij waarneming evenwijdig aan

het veld. Het veld is homogeen. De splitsing is een voorbeeld van

het superpositie verschijn.sel behandeld in ^ 7. Tredend is de analogie

met het onder 10 lig. 14 afgebeelde type der gevleugelde (,,wiiiged")

lijn. Zoniler waarnemingen over den polarisatietoestand moet men
natuurlijk zeer voorzichtig zijn om typen als correspondeerende te

beschouwen.

VERKLARING DER PLATEN I-IIF.

De li}:iircn 1 — 13 op de platen zijn omstreeks 12-malige vergroolingen van de

door hel tralie geleverde beelden van de absorptieiijncn Dj en D2 in een mag-

netisch veld.

Van de drie slrooken van deze figuren hebben de buitenste betrekking op (ver-

schiilrnd) gepolariseerd üeht, terwijl in liet midden liet verschijnsel, zooals het in

naliiurlijk licht zich voordoet, is afgebeeld.

1'i.AAT I. 1, '2, 3, i. waarneming _[_ kr.iclitlijneii liij Uieiii'nieniie (laiiipdichlheid.

r>, 6, waarneming / kiaciiliijneii hij veischilleniie tlainpdiclitheRl.

1'l.AAT 11. 7, S, waarneming hij b ~ üU"' met kaikipaalh iliuiiiboëder alleen.

9, S = 60°, kalkspaalh rhomboëder en FRESNEL-prisma.

lü, 11, a=45°.
IJ, 5=39°.

Plaat III 13, 3 = 39'.

1 1, Typen van lijnen in zonnevlekken volgens Mitchell.

15, 5', 6' 7', splitsingen in niet homogene velden. 10' overdekkings-

verscliijhsel § 7.

') Transactions Intern. Union Solar Research, p. 199 en vgl. 1908.
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Wiskunde. — De Heer Kortkweg biedt eeiie mededeeling aaii van

den Heer H. Beth : ,,De schommelingen om een evenioichts-

stand bij liet bestaan eener eenvoudige lineaire reldtie tusschen

de trillingsgetallen." (Eeiste gedeelte).

(Mede aangeboden door den Heer P. H. Schoute)

Inleiding.

^1. In zijne verhandeling: „Over zekere trillingen van iiooger

orde van abnormale intensiteit (relatietrillingen) bij meelianisnien

met meerdere graden van vrijheid" (Verhandelingen der Koniidclijke

Akadenne van Wetenschappen, Deel V, No. 8, 1897; Archives

Néerlandaises T. I, série II, p. 229—260) heeft prof. Korteweg de

reeksontwikkelingen neergeschreven \oor de principale coördinaten

van een willekeurig mechanisme met meerdere graden van vrijheid,

dat om een stabielen evenwichtsstand kleine slingeringen uitvoert.

Uit deze reeksontwikkelingen kon worden afgeleid dat het in een

bepaald geval mogelijk was, dat sommige trillingen van hooger

orde, die in het algemeen ten opzichte van de principale trillingen

een geringe intensiteit hebben, een abnormaal groote intensiteit \er-

krijgen ; dit is het ge\al wanneer tusschen de trillingsgetallen «.,, /«,/

enz. der principale trillingen een relatie bestaat van Aen vorm

/"'x + ']i>!i + • • • • = (?

;

waarin p, q enz. positieve of negatieve geheele getallen zijn, en q

ten opzichte van »,,, «-/ enz. een kleine grootheid is, die relatierest

genoemd wordt.

Verder bleek echter dat wanneer S^i {S is de som van de vol-

strekte waarden van />, (/ enz.) en tevens p ^ O de bovenbedoelde

reeksontwikkelingen hare geldigheid verliezen, zoodat langs een

anderen weg moet worden onderzocht wat in het genoemde ge\al

van de beweging wordt.

In hot volgende nu zal dit worden onderzocht voor een mechanisme

mot twee graden van vrijheid. Als grondslag voor het onderzoek

wordt een zeer eenvoudig mechanisme gekozen, n.I. een materieel

punt, dat zich zonder wrijving, doch onder de werking der zwaarte-

kracht, over een gegeven oppervlak beweegt in de buurt van het

laagste punt. Telkens als een der gevallen *S^4 is besproken, zal

tot een willekeurig mechanisme met twee graden ^an \rijheid

worden overgeuaan.
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Beweging op den bodem van een oppervlak.

^ 2. We bejrinnen derlialvc met de beliandeling van het eenvoudige

nicclianisnie, dat we tot grondslag voor ons onder/.ocU gekozen heb-

ben. Wanneer liet oppervlak in den omtrek van het laagste punt O
positief gekromd is, vlak A')' raakvlak is in <K de XZ- en )'Z-

vlakken de lioofddoorsneden van het oppervlak in dat punt zijn,

terwijl de /^-as naar boven positief gerekend wordt, dan neemt do

vergelijking van het oppervlak in de buurt van O de gedaante aan :

waarin (\ en r, positief zijn.

De bewegingsvergelijkingen van het stoffelijk punt luiden alsdan :

*' + £ ^" + '^ = ^'
i

// + s^ t/ + h = 0.
\

01/

Van (1) gebruik makende om : te elimineeren, worden ze :

d; d'r . „ ö'c . . d^.' . d^ .. dz
•" + -.- (r' + 5^ <«'•' + 2 ^^ ..^ + ^ »/' + T- .''• + ,<- .V) = O

d.r ' d.c' d.vdii a-?'' + öï' + a^ " = »•!

dz d'-z .^^ d'i ._. d'z .^ dz dz .. _
dy ' d.v* divdy dy' da; d;/

(2)

Zij /t de kleine grootheid (klein b.v. ten opzichte van de iioofd-

kromtestralen /^, en A', van het oppervlak in O), die de orde van

hoegrootheid be|)aalt \an .r en g, dan worden de vergelijkingen (2)

met weglating van de termen \an orde /r en iiooger :

(3)

.V -|- 2f, .r = 0,1

.V-f 2c,y = 0.1

DeZ3 vergelijkingen zijn in het algemeone geval voldoende om lot

de oplossing bij eerste Itenadering Ie komen. Deze luidt dan:

x = Ah cos («j« -\- X),\

y zzz Bh cos (n, t -\- [i);)

(-0

waarin n^=l^ 2c,, n^ = y 2c,.

Ah, B/l, X en /i zijn integratiekonslanten ; van A en />' onderstellen

we dat het gelallen van matige grootte zijn.

Hij eerste benadering beschrijft dus de horizontale projectie van

het bewegende punt een IJssiXJous'schc kromme. Deze is gesloten ala



( 636 )

pn, = qn.„ waarin p en q geheel. Is pn^ = qn^ + q, dan is de

beschreven kromme niet gesloten, maar zij bestaat uit een aaneen-

schakeling van trekken, die ieder op zichzelf weinig van een gesloten

kromme afwijken. Deze laatste gesloten krommen hebben echter

verschillende gedaanten, die beantwoorden aan verschillende waarden

van het phaseverschil. Zij zijn alle beschreven in den rechthoek met

2Ali en 2 Bh als zijden.

§ 3. Wanneer we de termen van hooger orde willen in aanmer-

king nemen, die in (2) voorkomen, dan iiebben we in het algemeen

slechts kleine wijzigingen aan de eerste benadering aan te brengen.

Deze wijzigingen zijn echter niet klein in het geval dat de betrek-

king bestaat

:

P>h = ?"2 + e;

Avaarin S^p-\-q<,4^ en — zeer klein is (wat hier de uitdrukking

,,zeer klein" beteekent, zal later blijken).

Wanneer we beproeven door toepassing van de methode van de

opvolgende benaderingen, uitgaande van (4) als eerste benadering,

reeksontwikkelingen voor ,x en // to vinden, dan zullen we, wanneer

o

n.
klein is, bij substitutie der uitdrukkingen (4) in de termen \'an

hooger orde van (2), en ontwikkeling der produkten en machten

der cosinussen, periodieke termen \'inden, die nagenoeg dezelfde

periode hebben als de principale trilling, waarop de vergelijking, in

welke de bedoelde term voorkomt, meer in het bijzonder betrekking

heeft. Zulke termen nu in de bewegingsvergelijkingen veroorzaken

in de reeksontwikkelingen voor x en y termen met abnormaal groote

amplitude. Deze amplituden kuinien de orde h bereiken, en zelfs

nog grooter schijnen te zijn.

Dit bewijst dat voor het ondei'stelde geval onze eerste benadering

niet juist geweest is. Er blijken in de bewegingsvergelijkingen termen

aanwezig te zijn van hooger orde, die reeds op de eerste benadering

invloed hebben. We zullen dus in de vergelijkingen (2) moeten

zoeken, welke termen aanleiding geven tot de mislukking van de

toepassing der methode van de opvolgende benaderingen. Deze termen

zullen we moeten opnemen in de verkorte vergelijkingen, die dienen

om de eerste benadering te bepalen.

We bespreken in volgorde de gevallen

:

^ = 3 {2,71, = n, -i- 9), ^ = 4 (3nj =^ n, +9), S— 2{n,= n, + q).
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5^3.'j Zuivere relatie.

^ 4. We denken q = 0, dus

».. = 2«,.

In de bewegingsvergelijkingen komen voor liet eerst onder de

termen \an de orde //' termen voor, die \olgens liet in § 3 ge/.egde

in de verkorte vergelijkingen moeten worden opgenomen. Het zijn :

in de eerste vergelijking 'Id.xii, in de tweede (/,.i'. Dit zijn onder

de bedoelde tei-men de belangrijkste. De overige termen van liooger

orde weglatende hebben we dus te beschouwen

:

We kunnen dit stelsel ook schrijven als volgt:

(5)
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Voor het gexal dat R een functie is \'an de «'s en de ;?'s alleen,

diis / niet explicit bevat, heeft het stelsel als integraal

R = konstant (7)

§ 5. Wanneer we nn de vergelijkingen

'x + n^-' p: — 0,1

bR ÖR
die uit (5) ontstaan door weglatnig van de termen -— en —

-,
ox oy

volgens de methode flAMiLTON-JACOBi oplossen, dan kunnen we
komen tot

:

X •= cos {n^t -)- 2wj;3j), I

waarin «j , «j ,
[i^ en [3^ een kanonniek stelsel konstanten vormen.

We moeten ons «j en «, van de orde h' denken, aangezien de

amplitudines der x- en ?/-trillingen van de orde h moeten zijn.

Substitutie van (8) in R^ — d^x^y levert 3 termen op

"' "'
cos (2«,< + 4n,i3,), "^ cos {4n,t + An, {[3, + /?,)} en

4n,'

«jK «j

"1

iedere term vermenigvuldigd met — cL

.

De eerste twee termen bevatten t expliciet; afziende van de ver-

anderlijkheid der «'s en /3's kunnen we zeggen dat die termen

periodiek zijn, terwijl de periode vergelijkbaar is met die der prin-

cipale trillingen. De laatste term echter bevat t niet expliciet. Van

belang voor de eerste benadering is nu alleen deze laatste terra, de

eerste twee laten we weg (hierop komen we in § 6 terug).

We nemen dus

:

d,R=~~ «, l/a, cos 4n, (j?,— /?,).

Hierdoor krijgt stelsel (6) de gedaante:
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dit.— = 2 Nm^ «, «,i sin <p,

dt

da.—- = — 2 Am, «, rt,i sin (f,
dt

= »;(, (1,4 COS (f,
dt

(/f

waarin X is geschreven voor »„ ^ 2m, ; voorts rs:

d.

'"' "^
A^

'

yr=2.V(.J,-fJ,).

Daar / in /i niet expliciet optreedt, hebben we volgens het slol

van § 4 als integraal

:

«, \/a^ cos <p =! konstant (10)

Verder lezen we uit (9) onmiddellijk dat

da, da,—
ï f — = 0.

dt dt

Dus is:

«, -f a„ =: konstant (11)

een andere integraal.

Dit lixatste geeft ons aanleiding een nieuwe veranderlijke S in te

voeren, zóo dat :

«, = - R,'- .V' /,' ? , «, = l /?„= .V' /r (1 -?).

S is dan steeds gelegen tusschen O en 1, A\ is een matig getal.

Daardoor krijgt (1(>) de gedaante:

g\^l^co.^'f =K; (12)

waarin A' een konstante voorstelt.

De eerste vergelijking van (9) wordt

:

f='p5\/r=lsin,r.f> (13)

Door eliminatie van y tusschen (12) en (13) komen we tot:

d5 d,R,= ± -V A . dt.

^^S'(l-S)-i:'

Zij nu

:
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dan is voor de initiaalwaarde van S, ./'(?)>ö. Voor g ^ O en ? ^ 1

is /(g)<[0. Dus heeft de vergelijking ƒ($)=: O twee wortels tusschen

O en 1.

K^ kan dus niet alle waarden hebben; de mogelijke waarden van

lO liggen tusschen twee grenzen ; hierop en op de bijzondere gevallen,

die aan de grenswaarden van K- beantwoorden, komen we in § 9 terug.

De wortels, die in het algemeene geval de vergelijking

S=(l-?)-A- = (14)

tusschen O en 1 heeft, noemen we ?i en S,, waarbij we onder-

stellen : Sj^?i- De derde wortel is negatief; we noemen hem — ;..

De ditferentiaalbetrekking tussclien b en t kan dus geschreven

worden

:

d^ _ ^^d^,,, (15)

!/(?,-?)(?-?,)(?+:>)
^'

5 kan dus met behulp van elliptische functiën in den tijd worden

uitgedrukt. Zij verandert periodiek tusschen de grenzen Sj en g^.

Nu is met behulp van (12) ook (p als functie van den tijd te

berekenen. En evenzoo ^i en /?„, daar de laatste 2 vergelijkingen

van (9) kunnen geschreven worden :

d^, d^ RJy h

dt 4.N-' 1—

g

Dus zijn nu ook x en y ais functiën van den tijd bekend ').

In fig. \ is de betrekking (12) tusschen g en r/) op poolcoördinaten

voorgesteld, (p is genomen als poolhoek, V^l—g als voerstraal. De

geteekende cirkel iieeft de eenheid tot straal. De krommen veranderen

met de waarde van K. Voor A'> O liggen de krommen rechts van

de rechte (f^^-, voor K <^i) links ervan. A'^ O geeft degeneratie
u

JT

tot de rechte fp =
-^ en den cirkel g = 0. Voor de maximale posi-

2
tieve en negatieve waarde van A'(A'= =^ ö 1^3) heeft de kromme

zich tot een geïsoleerd punt samengetrokken. De bijzondere gevallen

2
der beweging, die behooren bij K= O en bij A^= + - [/3 worden

in § 9 besproken.

') Deze berekeningen vindt men uitgevoerd in mijn proefschrift, dat eerstdaags

verschijnen zal,



( 641 )

^ fi. Wanneer de astronomen in de Theorie der storingen \an de

beweging der planeten door toepassing \an de methode van Lagrakge

reeksont\viki<elingen voor de coördinaten der planeten of de elementen

hunner Itaiien zoeken, dan kunnen termen te voorschijn komen met

almormaal groote cuëfticiënlou tengevolge van kleine dcelers, die

door de integratie ontstaan. Dat gebeurt als tusschen de omgekeerde

waarden van de omloop^iijden van eenige planeten een lineaire

relatie met geheele coëfticiënteii nagenoeg is vervuld. Helialve naar

eenige andere eigeusi-happoii ond'jrscheidt men dan de termen ook

naar hunne klasse, waaronder men verstaat

»i m
u ;

2 2

waarin « de exponent van ii (een klein getal dat de orde \an Iioe-

grofdheid der storinirsfuiuMJe aangeeft), m de exponent van t, m' de

exjionent van den kleinen deeler voorstelt, zooals ze in de coëfïicient

van den bedoelden term voorkomen. De termen van de laagste

klasse zijn het nu, waarmede men \ooral rekening moet houden als

men de reeksontwikkelingen voor een lang tijdsverloop wil doen

geldig zijn. Door Dkl.vi.n.w is een methode aixiigegeven om deze

termen van de laagste klasse te bepalen. Zij bestaat in hoofdzaak

da;\rin <lat men in de storingsfunctie alle termen van korte periode

(periode vergel ijkbixar met de omloopstijden der i)lancten) weglaiit

en van de overige de l)elangrijkste behoudt, (verg. b.v. II. Point ark,

I.ie<;ons de Mécani<|ue céleste, t. I, pag. 341).

Het vraagstuk dat wij nu bespreken heeft met het genoemde uit

de storingstheorie veel overeenkomst. In de vorige § is dan ook bij

het weglaten van sommige termen in R gehandeld in navolging van

hetgeen men in de theorie der storingen doet.

Dat de weggelaten termen inderdaad geen invloed hebben op de

eei-ste benadering blijkt gemakkelijk als men nagaat welke termen

b.v. in «, door o[ineniing van zulk een term te voorschijn komen.

(Jsculeevende krommen.

\ 7. In ^ 5 hebben we gevonden dat de beweging van de horizon-

tale projectie van het materiëele |)unt kon worden voorgesteld dnor:

x = -— cos (n^l -\- 2«,,^,),

'"i

waarin «, , «, , ,:?, en ,i, langz;wm veranderlijk zijn; immers zijn
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—^ en — van de orde h\ — en — van de orde h (vere. (9)).
dt dt dt dt

V ö ^
jj

Voor ieder willekeurig oogenblik hebben de «'s en /S's een bepaalde

waarde. Aan deze waarden beantwoordt een zekere Lissajous'sche

kromme. Ueze kromme zullen we de oscnleerende kromme voor het

bedoelde oogenblik noemen, welke naam in de theorie der storingen

gebruikelijk is. (Men zie b.v. H. Poincaré, Lecons de raécanique

céleste. T. I pag. 90). De osculeerende krommen zijn dus in ons

vraagstuk de welbekende Lissajous'sche figuren voor twee octaven.

Door verandering van den oorsprong van tijd kunnen we de

vergelijkingen eener osculeerende kromme schrijven

:

,r rz: RJiVC, cos n^t

y = \RJi Vl—i cos {2ti^t—(p)

waarin evenals in § 5 ? is ingevoerd in plaats van a^ en «., ; y betee-

kent ook hier 4«i(/ii—^J.

We zien nu dat (f de waarde van het phaseverschil is, waaraan

de osculeerende kromme beantwoordt, wanneer de phase geteld wordt

van af het oogenblik der grootste uitwijking naar rechts.

Daar de amplitudines der x- en «/-trillingen resp. RJi[/i en

\RJi Vl—? zijn, liggen de Iwekpunten van de rechthoeken, waarin

de osculeerende krommen beschreven worden, op den omtrek eener

ellips, met groote as volgens de .i'-as en 2 Roli lang, en kleine as

volgens de y-as en Rgh lang.

S verandert tusschen de waarden i;, en S^, dus de rechthoeken,

waarin osculeerende krommen beschreven worden, liggen ook

tusschen twee uitersten.

Daar verder volgens (12) bij iedere waarde van S een waarde van

cos (f behoort, zijn alle osculeerende krommen nu te construeeren.

Uit (13) volgt dat voor de uiterste waarden van ?, sinff=:0; in

de uiterste rechthoeken worden dus parabolen beschreven.

De hoogte boven het punt O van het dubbelpunt eener wille-

keurige osculeerende kromme is — ~— , waaruit blijkt dat de

dubbelpunten, en ook de toppen der parabolen, alle aan eenzelfde

zijde van O liggen, en wel voor positieve waarden van K beneden

O (zie fig. 2).

Omhullende der osculeerende krommen.

§ 8. Voeren we de eliminatie van t en (p uit tusschen

:

1

a z=z RJi |/g cos Wj t, y = - RJi 1^1 —g cos (2«, t—<p) en
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5 l^ 1—^cos
<fi
^ K

;

(laii \iii(leii wc \oor de vergelijking dei" oscuieerende krommen

met 5 als parameter:

5= (A'' + V') + 5 (AT - X' - X') + f{ K'- -2KX' Y +(- K"- — 2KX'Y-i- XM — ü
;

waar ter wille eener vereenvoudigde schrijfwijze gesteld is

:

j; yX voor — , }' voor —

.

RJi R,h

De .omhullende heeft dus tot vergelijking:

4 (A' + }'') (^ K' — 2 A' X'- )' + X^ \ — {KY— X' — .Vf = 0.

Na herleiding en deeling door X- (de }'-as is de meetkundige

plaats der dubbelpunten) kan zij geschreven worden:

(A:_ 4 }-> _ 3 A'' )' + }')» := (X» + 4 }'= — 1)' (X' -}- }"-),

of, als we A' 0|>lossen

:

K= — (V ± \/X--{- Y-) + (y ± p/ X» + Yy.

Stellende

K

;aat zij uvi-r in

^ u

K A''

ir- {i — u) — K' — O.

Nu heeft deze derdemachtsvergelijking dezelfde coëfficiënten als (14),

dus heeft zij ook dezelfde wortels. De omhullende is dus gedegene-

reerd tot de 3 parabolen, welke tot vergelijking hebben

die na herleiding, en wederinvoering van .c en y de gedaanie

iuxnnenien :

, y Si -f' A
^/7:7.~A'-/Vyr' + 57=^ S./.ara6oo/,

1/ C. j:' A"
+ —= O 5j parabool,

'/ ;. x' K

De parabolen zijn confocaal en hebben <> als brandpnnl. Als K
positief is, hebben tie 5, en $, parabool de opening naar boven,

de / |»arabool niuir beneden (dit geval is voorgesteld in dg. 2, waar
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Iteliahe eeiiige osculeerende krommen ook de omluillende parabolen

zijn aangebracht).

Bijzondere gevallen.

§ 9. Aan het slot van § 5 zagen we dat zich twee bijzondere

2
gevallen kunnen voordoen, n.1. als /v=iOen als 7^ = + — j/S.

A. K= 0. Uit de betrekking

leiden we 3 mogelijkheden af:

1°. §^0. De beweging blijft bepaald tot het YZ-\'\sik.

2". 5= 1. De beweging blijft bepaald tot het A'Z-vlak. Deze be-

wegingsvorm blijkt echter bij substitutie van <; =|= O en y = O in (5)

niet mogelijk te zijn.

jr 3 .T
3°. cos (p = O, dus <ƒ) = — of (p = — bij voortduring. De oscu-

A 2

leerende krommen hebben het dubbelpunt in O. De bewegingsvorm

nadert asyraptotisch tot een beweging in het l'Z'-vlak. Wat er van

de omhullende parabolen wordt, is in fig. 3 voorgesteld, in welke

lig. ook eenige osculeerende krommen geteekend zijn.

2 2 1

B. K= ± -~l/ 3. Dan is g^ = ?, = —
, A = — . Nu is bij voorl-

9 o o

dui-ing cos (f^ + 1, dus </3=rOof <p^=Jt. Er wordt voortdurend

dezelfde parabool doorloopen, in welke ook de ?; en ^^ parabool zijn

samengevallen (fig. 4). Wanneer K een kleine verandering ondergaat,

vallen S, en g^ dicht bij elkaar. Deze bewegingsvorm is dus stabiel.

o . , 7 ^'S^ö, — 1,1 van de orde —

.

\ 10. De reeksontwikkelingen, door Prof. Korteweg neergeschreven,

h Q
verliezen voor aS'^3 hare convergentie zoodra — van de orde —

iii /t,?i,

wordt i'pag. 18 van zijn verhandeling), of m.a.w. zoodra — van de

h
orde — wordt. Dit geval gaan we nu bespreken.

We nemen weer voor eerste benadering :

X = cos («j t -]- 2wj ^j)

,

V = —— cos (2m, t -\- 4«j /5j)

;

2m,
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en moeien oiiderzoekeii welke gedtuinte nu de tuMotie R aanneemt.

Aangezien we ondersteld hebben dat

2», = n, -f p

is, zouden de termen van de orde // in de bewegingsvergelijkingen

worden :

O! -f- «1* •*

en

o /(

< >iniiai " van de orde — is en we geen termen van lioogerorde

"i ^^

tian /r in de vergelijkingen opnemen, kunnen we voor het laatste

ook schrijven

:

y + 4»t,' !/ — 4«, Qy.

Als we dus bovenstaande uitdrukkingen voor ,v en y als eerste

benadering nemen, dan hebben we in de functie R behalve den term

— il. .i'-y ook een term 2/(, oy- op te nemen.

In de uitdrukking

— flz «'y + 2n, Qy-

sub.slilueeren we do uildrukkingen voor x en y en laten weg de

termen, die / expliciet bevatten. Zoo komen wc tot

'/, o
J{ = -

-^:^ «, l/a, cos tp
-\-^ a,;

wiuirin weder X voor //, -j- p =z 2n, gesteld is.

De vergelijkingen ter bepaling der «'s en ^'s worden

:

da,
,

4
.— =: 2A m, «, «, sin tp,

dt

^"^ ov -•
=. — 1J\ >;/, «, «, sin <ƒ>,

—
- n; m, «, fO« y,

eb

— =. — q' h -\- \ TOj «j «j cos (f ;

wtuirin

We zien weer dat

'"l
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waarom we stellen :

Voorts hebben we volgens ^4 als integraal van het stelsel:

«, y^ a^ cos cp -\- ~— a. z= konstant.

N' ^ ' ^ 2N

S invoerende wordt het

:

S l/T^g cos <p - q" (1-g) = K;

waarin K een konstante, en

d,RJi

Op dezelfde wijze als dit voor het geval ^ =: O gedaan is, kunnen

we weer de dilferentiaalbetrekking tusschen S en t neerschrijven en

volgens den daar aangegeven weg x en y vinden als functiën van

den tijd ; zij krijgen volkomen dezelfde gedaante als voor (> = O ').

S blijft in het algemeen weer tusschen twee grenzen ^, en c,

periodiek veranderen, Cj en ü,^ zijn de positieve wortels van :

Er is nu echter een belangrijk verschil tusschen de gevallen ()=0

en Q van de orde Ii,.

§ 11. Dit verschil merken we het duidelijkst op als we de gevon-

den betrekking tusschen ^ en (p op poolcoördinaten voorstellen.

Stellen we

dan wordt

:

K-q"'+ q"%
cos U> =: = •

We nemen tp als poolhoek, ^1—^ als voerstraal, en gaan de

gedaante der krommen na voor positieve waarden van (>" en \'Oor

alle mogelijke waarden van K.

Voor K =^ q'" is er degeneratie tot den cirkel ^ = O en een rechte,

loodrecht op den oorsprong der hoeken op een afstand q'" van den

pool Oj. We hebben nu twee gevallen :
q'" <[ 1 en q'" > I .

()'"<[ 1. Gaaji we nu de gedaante der krommen na voor verschil-

lende waarden van K. Voor K'^q'" liggen zij links van de zooeven

genoemde reclite lijn, Aoor toenemende waarde van K trekken zij

zich meer en meer samen tot ze vooi- de maximale waarde van K,

1) Men zie Hoofdstuk \ van mijn proefschrift.
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die bij zekere waarde vaii (*'" behoort, een geïsoleerd punt geven.

Is 0<[A'<|p"', dan omgeven de krommen het pnnt O,; is K=0
(hm hebben we een kroninie (hior (>,, voor /v<^0 liggen ze links

van Oi ; voor de minimale wiurde van A' krijgen we weer een

geïsoleerd punt (tig. 5).

Voor toenemenile waarden \ an (> " beweegt zich de rechte, die de

gebieden A'^o" en K<^n"' scheidt, naar rechts. Het gebied A'^ 9"'

wordt kleiner en verdwijnt voor q'" = 1. Voor q" > 1 hebben we
dus alleen krommen die O^ omgeven, en krommen links van O,.

Bij verdere toename van <>
" nadert het overgebleven geïsoleerde punt

tot 0^ en de verder van (), verwijderde krommen naderen tot cirkels.

Voor Q := O nu hadden we (afgezien van het bijzondere geval

A'=:0) alleen krommen rechts van O^ , en krommen links van 0^.

Voor Q van de orde // hebben we bovendien nog krommen öm 0^

,

Q
die juist voor groote waarden van - het waai-schijnlijkst zijn.

h

De krommen imi O, wijzen op een bewegingsvorm, -waarbij y alle

waarden doorloopt ; de dubbelpunten der osculeerende krommen
liggen alsdan zoowel boven als onder het punt O van tig. 2 ; de

osculeerende parabolen liel)ben hun opening naar tegengestelde zijde.

Dat voor grooter wordende waarden van q'" de krommen in het

algemeen meer op cirkels gaan gelijken, beteekent dat 5 ongeveer

standvastig is; zij verandert tusschen nauwe grenzen.

Dit laatste zien we ook als volgt gemakkelijk in. Uit (16) leiden

we af:

A'-9"'(i-b'.) = ±;yn^
A'-(?"'(i-u%) = ±-c,i/r=^.

Door aftrekking vinden we:

5, - ?. =
Q

Voor groote w:\ardcn van q'" wordt dus ^, — f, zeer klein.

Op deze wijze naderen we tol het algemcene geval, waarbij van
geen relatie s|)rake is.

^ 12. Hoe de overgang tot dit algeraeene geval plaiits heefi, blijkt

ook duidelijk uit de begrenzing van het bewegingsgebied, welke
begrenzing we vinden door de omhidlende der osculeerende krommen
Ie bepalen. Op dezclfile wijze als in ^ 8 aangegeven is komen we
er toe «lat de ondiullende degenereert tot drie parabolen, waarvan
de vergelijkingen zijn :

• 43
VtTiiageo der Afdeciing Natuurk. Dl. XVHl. A". 1909/10.
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o JL + ^ZL^l + p'" =_^ . ^ C, parabool,

y K—o'"
,„

k w^ . , ,2^ ^ + Q = . K parabool.

RJi X ^ ^ K-q'" R,Vr ^

De snijpunten van de X parabool met de C^ en ^j parabolen

liggen weer op de ellips, die RJi en 2 RJi tot assen heeft. De para-

bolen zijn contbcaal; het brandpunt ligt op de y-as op een hoogte

— ^RJi .
q'". In fig. 6", 6^, 6' vindt men die parabolen (en ook de

osculeerende parabolen) voorgesteld voor de gevallen q'" <[ 1 en

K = () .

In fig. 7 ziet men hoe de begrenzing voor grooter vv^ordende q'"

steeds meer tot een rechthoek nadert.

De Lj en C^ parabolen vallen voor maximale en minimale /f samen.

]Villeh'iU'i(j jiiechanisiiie met 2 graden van vrijheid,

waarvoor *S= 3.

§ 13. Lalen q^ en q^ de principale coördinaten zijn van het

mechanisme; zij blijven gedurende de beweging van de orde h en

zijn luil in den evenwichtsstand.

De leveiule kracht en de potentiaalfunctie zijn te schrijven

:

^' = y q^ -f y 9/ + 7',
;

U = ~ {n,^ q:- + n.^ q^) + U ,,

waar 2', en f/j uitdrukkingen zijn in welker termen /t minstens

(ot den 3''*^" graad optreedt.

Schrijven we de lermcii van de orde /i' in T^ uit

:

^\ ^Y *-*'5'^'' '^ ^"^^''^^~ + ^ ''9i?w= + ^ '^ïs?!?^ + ni'ii' + fy-.i-:) + • •
•

Tot en met termen van de orde Jï' worden nu de vergelijkingen

van Lagrange:

q^ -f "i''?i = — Y "^'' " "'^'^' ~ ^^•^'^> ~ ^^''^^ "~ "^•^^ ~~ ^'^'^'
"*"

1 . dL\
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\'oor het geval dat de relatie h, = 2h, geheel of nagenoeg ver-

vuld is, zijn storende termen

:

in de eerste vergelijking die met 7,7, , (/,«/, , ^,«/, , </,7,,

„ ,, tweede „ „ „ 7,' , 7,71 , </,'•

Trachten we hij eerste benadering aan de vergelijkingen te vol-

doen door:

7, = A/l co*' (;(,< 4" ^) 7j = ^f' co« («,< 4" (')'

waarin .1, />, ). on n fiinctiën zijn \an t, echter zoodanig dat

A, B, ^, n van de orde h zijn, of kleiner, dan mogen we in het

tweede lid van de vergelijkingen vervangen :

7', door H,'(.lVr — 5^) 7,' door h,' (5'/r — 7,')

7, door — «,'7, 7, door — »,'7,.

Houden we hiermede rekening voor de storende termen, en laten

we weg de niet storende termen, dan worden de vergelijkingen:

lx + "i'7i = (^"'1' + <;",' + 2/>) 7,7, — 67,7,

De termen 2/>7,7, in de l*"-' en /;7', uit de 2^*= vergelijking zijn

afkomstig van een term — /"fif/tt die in f/, voorkomt.

Oni ons te ontdoen van den term met 7,7, voeren we de nieuwe

veranderlijke 7' in, zoodanig dat

:

Dan is

:

1

7 i = 7i + 2 *!?! ?J-

7'. =71 + 2 ^7i 7. + 2 ''7i 72 + ^7i 7. =

= 7. + h, •]-. — 2^ ("1' + "j') 7i 72-

Dus:

7i 4- ^7. 7: = 7'. + ;,- ^ ("1' + «,') 7. 7.-

Dp vergelijkingen gjuui nu over in :

7'i -I- "1' 7'. = (* «i' + ' ",' —
2 * ".' + 2 ƒ>) 7'. q„

f
7, + ".' 7, =^ (2 ,• „,' -

^
/; „,' 4- /;) 7','.

Immors mogon wi- m de tweede leden 7, door 7,' vervangen,

djiar hun ver.H'hil van de orde //' i>

43*
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Denken we nu n^ = 2n^ , dan krijgen we

:

'/. + "i^ '/: = (4 « ":^ - ^' ":^ + 2 p) r/, V„

1

Dus komen we tot

:

q.' + »i' ?', + 2 </, ,/, ,;, = o,

waarin

d, = — 2 en," + - 6)^/ — p

De vergelijkingen, die de eerste benadering bepalen, liebben dns

volkomen dezelfde gedaante als de in § 4 gevondene. Het vroeger

voor het eenvoudig mechanisme afgeleide, is dientengevolge voor een

willekeurig mechanisme met twee graden van vrijheid geldig voor

het geval dat n, = ^n, , in dien zin dat de horizontale projectie van

het zich ovter het oppervlak bewegende punt als beeldpunt kan

beschouwd worden vooi' liet willekeurige mechanisme.

Ten slotte merken we op dat ieder mechanisme, waarvoor

is, ongevoelig is voor de relatie n^ = ^n, . Dit is dus de voorwaarde

dat het mechanisme voor n, = 2n, een uitzonderingsmechanisme is,

in den door Prof. Korteweg (§ 26 zijner Verhandeling) bedoelden zin.

Uitzondei-ingsmechanismen zijn dus b.v. ook de symmetrische

mechanismen (§ 31 dier Verhandeling); immers zijji hierbij c, b en

p alle gelijk nul.

Natuurkunde. — De Heer H. A. Lokentz doet eene mededeeling

„Over de verstrooiing van het licht door inoh'ktden."

§ I . Dat een lichtbundel niet alleen door zwevende stofdeeltjes,

maar ook door de molekulen waaruit de middenstof is samengesteld,

naar alle zijden kan verstrooid worden, werd het eerst door Raylkiuh')

opgemerkt. Deze natuurkundige vond dat bij het doorloopen van een

afstand / de intensiteit in reden van 1 tot f"''' verzwakt wordt,

waarin do coëfticient h (extinctiecoëfiicient) voor een lichaam van niet

te groote dichtheid, een gas b.v., bepaald wordt door

A — 1?1 L (1)

1) Rayleigh, On the transmission of liglil through an atmosphere containing

smal! partides in suspension, and on tlie origin of the blue of the sky, Phil. Mag.

(b) 47 (189'J), p 375 (Scientiiic Papers 4, p. 397).
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Hierin is
fj

de hrekiugsiiidex, / de golflengte en X het aantal

niolekulen per volume-eenheid.

R.vYi.EKJii heeft deze vergelijking afgeleid door rechtstreeks liet

arlieidsverniogen te berekenen, dat van de niolekulen in den licht-

bundel, als de daarin liggende deeltjes in trilling gebracht worden,

naixr alle richtingen wordt nitgezonden, en door in aanmerking te

nemen dat zooveel energie als aldus van het deel van den bundel

lusschen twee doorsneden uitgaat, door de voorste doorsnede minder

in <le richting der stralen heen gaat dan door de achterste.

Men kan intusschen ook een anderen weg inslaan. Een verzwak-

king van den lichtbundel kan alleen plaats heltben, wanneer zich

een of andere ,,weerstand" legen de trillingen der deeltjes vei-zet en

men kan nu uilgaan van den weerstand die bij de uitstraling behoort

(wel Ie onderscheiden van andere, die tot een absorptie en warmte-

ontwikkeling jiiinleiding geven, en met behulp daarvan den extinctie-

coëflicienl berekenen. Volgens de electronentheorie ') heeft men de

bedoelde werking te zoeken in de kracht ')

e' (J- o

6^<F ^^^

()• lading \an hel eleciion, c snelheid van het liciit in den aether),

w;\;iriuin een clectron dat zich met de veranderlijke snelheid v be-

weegt, onderworpen is. Hij trillende bewegingen is dit een ,, weer-

stand", wani hel tweede diHercnliaahpiotient van o is dan tegengesteld

aan de snelheid zelf. Dal deze weerstand nauw samenhangt met de

uitstraling blijkt hieruit dat bij een enkelvoudige trilling van het

clectron de arbeid van een kracht gelijk en tegengesteld aan '2), dus

van de kracht die noodig is om de trilling aan den gang te houden,

juist gelijk is tuin hel ariieidsvermogen dal door een om het eleclron

beschreven ojjpervlak naar builen siroomt.

Zooals N.\t.\nson') onlangs heeft doen zien komt men nu juist lot

de formule (I) wanneer uien voor elk eleclron dat in den lichtbundel

in trilling geraakt, de door (2) be|)aalde kracht invoert.

^ 2. Na deze uitkomsten zou liet niet noodig zijn op de zaxik

terug te komen, zoo niet enkele punten nader in het licht dienden

te worden gesteld.

Bij de i-echlstrecks<'he iiCM-houwing van de uilslruling die \an de

») Zie b.v. LoRKSTZ, Matli. EncyklopadJL-, V, 14, § 20.

*) Duitsclie letters stellen vectoifii voor.

*) L. Natansos, On the theory of exiinition in gaseous bodies, BuUetin de

l'Acad. des Sciences de (Jracovic, déc. 1909, p. 915.
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afzonderlijke uiolekiüeii uitgaat, moet men rekening houden met de

interferentie oer verschillende trillingen in elk punt van de omringende

ruimte, en in verband daarmede moet bij het in rekening brengen

van de weerstanden de onderlinge werking der molekulen niet uit

het oog worden verloren. Zoowel bij de eene als bij de andere wijze

van doen komt men tot het besluit dat de verstrooiing alleen dan

bestaat, wanneer de molekulen, zooals in gassen en vloeistoffen,

onregelmatig verspreid zijn, maar dat in een lichaam met regelmatig

gerangschikte deeltjes een lichtbundel zich onverzwakt kan voort-

planten.

Wij zullen met de beschouwing van de weerstanden beginnen en

willen vooreerst opmei-ken dat uit (2) voor den weerstand per eenheid

van lading volgt

e d'\>

Gjtc' dt°

Heeft men met een electron te doen, dat in een molekuul van

het lichaam om een evenwichtsstand heen en weer gaat, dan kan

men, als r de uitwijking uit dien stand is, voor bovenstaande uit-

drukking ook schrijven



( 653
)

met een wisselend moment p belioort, een kracht zooals de door (3)

liepiwlde, niet alleen op liet in dat inoleknul liggende eiectron wordt

uitgeoefend mivar evenzeer op electronen die buiten liet deeltje, op

afstanden zeer klein in vergelijking met de golllengte, liggen.

in een uitwendig punt (j\ >/, :) op een afstand /• van liet inolokiiul

worden de sealaire potentiaal y en de vector-potentiaal ii be[>aaid

door

1 [p]
<P = — —div— , (4)

^ 1 MpI
4ncr \_dt J

(ó)

waar de vierkante luiiikjes dienen om aan te wijzen dat iiien, als

men de berekening voor den tijd / wil uitvoeren, de ingesloten

r
grootheden moet nemen, zooals zij op den tijd t zijn. Dus is

('

[p] een functie van .c, ;/, :, l en men loont gemakkelijk aan dal men
voor den vector-potentituil ook kan schrijxen

1 d[p]
a = ^— .

4jrt;- ot

Is nu r zeer klein in vergelijking met de golflengte, dan heeft men

r t/p r" (/'p r' d'ü

^^ ~
c dt ^ 2c' df 6c'^ "^

Voor ons doel komt het bij de berekening van <p op iXaw \ierden

en bij de bepaling van >i op (\cn tweeden term in deze reeksont-

|P|
wikkeling jian. In (4) vervangen wij dus door

r

f- d'\>

~ %? dF
'

De componenten van de/.cu vector zijn

r- d\\ r' (/'py »•-' tZ'p;

~ 6? Ih'' '

~ 6? ~dt^ ' ~ 6? lë'

'

zijn divergentie is dus, als wij den oorsprong van cocirdinalen in het

molekuul kiezen,

en wij hebben

Het teeken (=) is hier gebruikt om aan te duiden dat termen

die voor ons dool zonder belang zijn, zijn weggelaten.
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De differentiaalqiiotieiiten der tuysciien liaaUjes staande uikliukking

naar x, y, z zijn

c^'VV ^/ ^
de ' ~dê ' ^

en men heeft dus

terwijl volgens (5)

1 fZ'p

1 d'\)

a(=)
4.Tc' dt-

is. Uit deze uitdrukkingen volgt voor de op de eenheid van lading

werkende kracht
(
die dooi' — - a — r/rad <f wordt \'00rgesteld

j
de

reeds aangegeven waarde

1 rf'p

6jrc' dt'

Eenvoudige voorbeelden kunnen doen zien dat deze uitkomst met

de wet van het behoud van arbeidsvermogen in overeenstemming is.

Stel dat twee in eikaars onmiddellijke nabijheid geplaatste molekulen

gelijke electronen bevatten, die langs evenwijdige rechte lijnen trillingen

van gelijke amplitudo en phase uitvoeren. Dan is de hoeveelheid

arbeidsvermogen die gedurende een trillingstijd door een om die

deeltjes beschreven gesloten oppervlak naar buiten stroomt, vier maal

zoo groot als wanneer er slechts één molekuul was. Dus moet nu

voor elk deeltje een twee maal grootere arbeid vereischt worden om
de trillingen te onderhouden. Inderdaad moet bij elk electron een

twee maal grootere weerstand overwonnen worden, omdat elk mole-

kuul in dezelfde mate tot den weerstand bi;draagt.

Hadden de twee trillingen bij gelijke amplitudo tegengestelde phasen,

dan zouden de twee volgens het bovenstaande op een der electronen

werkende krachten, waarvan de eene te wijten is aan het veld van

het molekuul waartoe het electron behoort, en de andere aan het

veld van het andere molekunl, elkaar juist opheffen. In dit geval is

er dan ook geen uitstraling.

§ 4. Met het oog op het gevondene mag men bij de behandeling

van de vraag, in welke mate een lichtbundel door de verstrooiing

der trillingen verzwakt wordt, niet zonder nader onderzoek van de

onderlinge werkingen tusscheii de molekulen afzien. Om deze in

rekening te brengen zal ik dei^elfde methode volgen, die ik bij vroe-

gere gelegenheden heb gebezigd.

Wij zullen uitgaan van de grondvergelijkingen waarmede men het
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vokl zoowel in liet liinneiuste van de elektronen als Insselien dexe

deeltjes, tot in de kleinste bijzondeilieden zou kunnen beschrijven,

nl., als b en ^ de electrische en de magnetische kracht in den aether

voorstellen, o de dichtheid der electrische lading en ii do snelheid

daarvan,

div b = (>

,

div () =z O
,

1 .

rot () = - (ö + 9 v) ,

f

1 .

rot b — () .

c

Toestanden die iuxu deze vergelijkingen voldoen, kunnen worden

voorgesteld niet t»ehul[) van een scalairen potentiaal 'p en een vector-

|)0tenliaal >i. Men heeft voor deze de ruimte-integralen

Mol
'^^dS, (6)

a =— I

4mJ
dS (7)

en verder
1 0.1

C" =r — - :; nrad w .

c dt

Tot fornndes die kunnen dienen om hel veld te beschrijven met

terzijdelating van kleine aan de waarneming ontsjia|)|)ende liijzonder-

licdcn die niet de molekulairo structuur samenhangen, komt men

door in bovenslj\<indc vergelijkingen van alle termen de middehvaarde

te nemen. Wij dellnieeren die voor een of andere scalaire of vector-

grootheid A door de vergelijking

-si AdS,

waarin de integratie zich uitstrekt over een ruimte van de grootte Ö

die rondom hel beschouwde punt gekozen wordt, en die, hoewel zij

zeer vele molekulen bevat, zoo klein is dat van de veranderingen

die waarneembare grootheden van het eene punt dier ruimte tot het

anilere oiidergimn, mag worden afgezien. Een dergelijke ruimte noe-

men wij ,,phvsisch oneindig klein".

Wij zullen onderstellen dal het lichaam noch geleidings-, noch

magnetisatie-electronen bevat, maar alleen polarisatie-electronen, door

welker verschuiving uit de evenwichtsstauden electrische momenten

in de molekulen ontslaan. Zij 1> de electrische polarisatie in het lichaam

(hot electrische moment per volume-eenhcid). Dan is
')

') Malb. Encjklopadie V 14, g :iü.
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Q ^= — div ^,

en Wcanneer wij verder stellen b:=i£ (electrische kracht), (i: + ':p=:i)

(dielectrisciie verplaatsing), 1)"= .n, ^ = , cï = 31,

\

(8)
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wij bij V,i, «It^'ii u\(\v\ 1 woiilaten, eii al vast in aanmerking ncnion

dat de trillingen transversaal zijn, zoodat div V = O is,

•l»"!,,..
„2)-ii' r

Strekt men in (10) de integratie over de niinite binnen r> uil

dan won 11

De vector

1 d2l

(E„ = r ip-ad 0) ( 1 y)
c dt '

(!•,=€- €,

stelt nn de waarde van D in een [luni biinien (7 voor, wanneer, zonder

tlat aan de electronen bewegingen daarbuiten iets verandert, alle door dit

oppervlak omsloten deeltjes worden weggenomen. Nemen wij aan

dat ö pliysisrli oneindig klein is, met afmetingen die nog zeer groot zijn

ton o|)zi(.'lile van die der ruimie S waai'van men zirii bij iict opmaken

der middolwaarden bedient, dan is er in allo puulen der gevormde

holte, die niet al Ie diflil liij den wand liggen, geen ondcrselieid

tussdien <io middelwaariie van ^ rn dezen vector zelf, en geeft dus

iï', de werkelijke wiuirde van t' in een punt der holte aan.

^ 6. <>m de wetten der ncliivoorlplauting in het medium te leeren

kennen, moeten wij aan de vergelijkingen (8) nog de betrekking

tnssehen X) (of 'V) <^" ^' toevoegen. Deze vinden wij door uil te

gaivn van de bewegingsvergelijking voor de in de inolekulen trillende

electronen.

Ter vereenvoudiging nemen wij aiin dat elk molekuul slechts één

trillend electron e bevat. Wij vatten een be|)aald molekuul .1/ in hel

oog en stellen de verplajvtsing van het daarin voorkomende bewege-

lijke electron nit zijn evenwichtsstand door r, liet moment door

peeren de mas.sa van het electron door m vooi'. De kru<'liliu

die het ondervindt, zijn: 1°. de tpiasi-elastische kracht, waarvoor wij

schrijven -/r, '^°- <le weerstand {'.i), en 3°. de kracht ei>, als b de

clectrische kra<'ht is, die op de plaats van Af door al de andere

electronen wordl voortgebracht. Wanneer wij nu om A/ een physisch

oneindig klein op|ter\ lak o, zooals in de vorige § beschouwd werd,

beschrijven, kinmen wij b splil.sen in den boven l)esproken vector Ö:,

en het deel «lat iuvn de molekulen (^ te danken is, die behalve

M binnen het o|)pervlak o liggen. Duiden wij de bijdrage van een

dezer molekulen door b^ aan, en laten wij het somteeken op al de

inolckiden ^^ iictrekking hoblteii, dan wordt de l)ewegingsvergclijking
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Hierin is ini, wanneer wij ons tot de weerstanden beperken,

blijkens het in § 3 gezegde
1 d\\

2i>ni=) .S-^ (15)

De berekening der hier voorkomende som zon zeer gemakkelijk

zijn wanneer de molekulen op regelmatige wijze waren gerangschikt,

b.x. in de punten van een parallelepipedisch net. Dan zou men n.1.,

daar de afmetingen van o zeer klein zijn in \'ergelijking met de

golflengte, het moment \>q voor elk deeltje Q gelijk mogen stellen

aan dat van het molekuul M, waarvoor wij de bewegingsvergelijking

opstellen. Zijn echter de deeltjes onregelmatig verspreid, dan kunnen

door de onderlinge electromagnetische werkingen ongelijkheden ont-

staan i men ziet dit in als men bedenkt dat de afstand tot de

naastbijliggende deeltjes voor de verschillende molekulen ongelijk zal

zijn. Wegens deze omstandigheid zon de nauwkeurige berekening

der som voor een vloeistof op groote moeilijkheden stuiten.

Bij gassen \an niet te groote dichtheid wordt de zaak een\oudiger.

Alles wijst er op dat hier de invloed der molekulen op de licht-

beweging klein is. De toestand in een bepaald molekuul hangt slechts

in serinire mate van dien der andere af; liii wordt in hoofdzaak

bepaald door den toestand van den aether, zooals die ook zou

bestaan wanneer de liclitbundel zich in een luchtledige ruimte

voortplantte. Dientengevolge treden in de bewegingsvergelijking voor

liet electron in een bepaald molekuul de termen die den invloed

der overige uitdrukken op den achtergrond. We! is waar is het

nu voor ons doel noodig, deze kleine termen in rekening te

brengen, maar wij kunnen, kleine grootheden van de tweede orde

verwaarloozende, iiij de bepaling van hun grootte te werk gaan alsof

de momenten der deeltjes (} en dat van M zelf geheel onafhankelijk

waren van de wisselwerking tusschen deze molekulen. In dit ge\al

zouden die momenten alle aan elkaar gelijk zijn, en dit ook nu bij

de berekening van (15) aannemende, stellen wij elke p^ gelijk aan

de gemiddelde waarde die het moment p voor alle molekulen .1/

binnen een physisch oneindig kleine ruimte heeft. Als wij dergelijke

middelwaarden door een dubbele streep boven de letter aanduiden,

en het aantal molekulen Q, d. w. z. het aantal deeltjes die, behalve

M, binnen het gesloten opervlak a liggen, door r voorstellen, mogen

wij (15) vervangen door _
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§ 7. Wij liel)l)en mi nojr de door (10), (12) en (J3) Ite[uuilde

elecirisflie kracht ^ï. nader te hesclioiiwen. Te dien einde stellen wij

en splitsen op de hieraan lieantwoordende wijze elk der drie o;roo(-

heden 4>, "31 en y;, in twee deelen. Het eerste deel van €', hangt alleen

van den toestand at", die op het bepaalde oogenhlik / in de verschil-

lende punten binnen en op a bestaat, en zelfs wanneer men rekening

wilde honden met de veranderingen die 'V van punt tot punt onder-

gaal en die met behulp der diflbrentiaalquotientcn van ''P
naar de

coiirilinaten kunnen worden \oorgesteld, kan men aanloonen dat in

dat eerste deel van *ï\ slechts dillerentiaalquotienten van even orde

voorkomen, althans wanneer wij aan het oppervlak a zoodanigen

v<»rm toekennen, waar nicis tegen is, dat het de drie door J/ even-

wijdig aan de coc'irdi naatvlakken gebrachte vlakken tot symmetrie-

vlakkcn heeft. Voor ons doel is het dus voldoende', het tweede deel

van *ï\ te beschouwen, en dus in (13) de waarden

~'"</ö (lü)
1 ra,

en

1 OO
-f-.JicJ r
. , -,,

^IS (17)

Ie gebruiken.

De waarilc die men op deze wijze voor ^^ \indt, kan na eenige

transformatie gemakkelijk worden berekend, waaibij wij de coördi-

naten \i\u het |»unt JA waixrvoor wij 0,^ en ^'^ zoeken, door ,«',?/, s'

voorstellen, terwijl .i;i/,c op een willekeurig punl liiiiiicii of op liet

op|ier\lak o betiekking hebben.

V oreersl mciken wij op dat voor (16) kan worden geschreven

1 r /^ d Ou d 0„ ö 0-\

4.-r ,/ \a.v ;• O// r oz r J

• •n dal liiiT de diH('renliaal(|iii)iiciilcn naar .e, //, z door die naar

.*,•'. //, -\ mi'l lii'l tegengestelde leeken genomen, mogen worden ver-

vangen, (hn dil in Ie zien, stellen wij dat

P.r =./, (.c, y, s, <). '\ii =.t\ («, y, s, 0. ^- =A (•'•' .'/ '. O

is, en (luiden de partieelc afgeleiden hiervan naar x, //, :, bij stand-

vastige i genomen, door /'',j: (.f, //, :, t), enz. aan. Divir de trillingen

transversaal zijn, is dun

/',. (.*•. y, z, t) + /Vv (.f. y. z, t) + ƒV (.r, y, z,l) = 0, . (1 9)

en wel geldt dil voor fik»' waarde \aii /, zoodal men ook heeft
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ƒ l,r T-'-, y,z,t-^j-\- /\ Lv, y,z,t-jj +

Oj, 1 1 / r\— =— /i *•. y. ^'

*

j—fi (*'i ^/f ~' ^)

(20)

Nu is

i>- 1 1 / '"^ r
t)

en blijkens (19) en (20) verdwijnt het deel dat uien voor de in (18)

tusschen haakjes staande uitdrukking verkrijgt, wanneer men de

ditferentiaalquotienten berekent met uitsluiting van de termen die

van de veranderlijkheid van r afhangen. Derhalve hebben wij alleen

deze laatste termen in rekening te brengen en volgt het boven ge-

zegde uit de omstandigheid dat

dr d?'

is.

In de vergelijking

1 iV d a, d Ciy d Ü-\

substitueeren wij nu (verg. § 3)

!> = rai — ^p = -^ -\ + , • (22)

waarin de afgeleiden — , enz. onafhankelijk van x', y', z' zijn. Daar

i->

na deze ontwikkeling de eerste term in — onafhankelijk van deze
r

coördinaten wordt, en de volgende termen r tot een positieve macht

bevatten, mag men bij het diiferentieeren van (21) naar .c', ?/, c', zoo-

als men bij de bepaling van (jrad (p moet doen, deze bewerking

onder het integraalteeken uitv^oeren. Men heeft dus

r=— Il f- 1 d o, enz
Ö.6-' éjrj\d.v'- r ^dx'dy' r ^ d.c' dz' r J

Wij kunnen ons beperken tot het deel hiervan dat aan den laatsten

term in (22) beantwoordt, en hebben dus
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1- (= )
I -~ d 6, euz.

tl. \v. z.

1 rd'^

1 dül

\N at den lenn ^r- betreft, beliocven wij in (17) alleen den
c ot

eersten term in (22) te subsi itueeren. Daardoor vinden wij

c dt ^ Ujtc'J öC

Ten slotte wordt

1 rd'P
e, (— )— — d ó',

of, daar wij \an de veranderlijkheid van -
^

o\er de pbysisch

oneindig kleine rninite binnen ö niogeu afzien, wanneer wij de

grootte van die ruinile door U voorstellen,

1 d'^^

Alles samengenomen gaat lU- bewegingsvergelijking (14) over in

,/' = _,-, + „, + ^y^"j + .^_.-^Vs,. . ,.3,
dl- 6.^c'\dt' dt' dt'J

waiirin wij onder den term A verschillende in het voorgaande niet

nader besc-honwde werkingen begrepen hebben, die niet tot de weer-

standen kunnen worden gerekend.

^ H. Wi) iiii.M.Mi'M nu iwi.'ij gevallen onderscheiden.

//. Laat de molckulen een zoodanige regelmatige rangschikking

hebben, dat elk in het middelpunt van een der congruente paralle-

lepipeda ligt, wtuuin de ruimte door drie stelsels van vlakken ver-

deeld w(jrdt. Men behoeft in dit geval geen onderscheid tussclien

p en V te maken. Verder is, wanneer het volume van een der
N

zooeven genoemde elementaire parallelepipeda voorstelt,

^U = Np

en men heeft voor de in (23) met vermenigvuldigde uitdrukking,
6.T<'

wanneer men voor C een parallelepipedum neemt, dat uit ^ elemen-

taire parallelepi|>eda is samengesteld, zoodat
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k

Daar i' -\- 1 het geheele aantal der in U liggende deeltjes is,

heeft men
V + l = k-.

Er is dus, alles samengenomen, geen weerstand, en er zal geen

verzwakking van den lichtbundel plaats hebben.

b. Wanneer de molekulen onregelmatig over de ruimte \'erspreid

zijn, is het doelmatig de vergelijking (23) op de verschillende mole-

kulen binnen een physisch oneindig kleine ruimte toe te passen en

van eiken tei-m de middelwaarde te nemen. Bedenkt men daarbij

dat, wanneer JV het aantal deeltjes per volume-eenheid is,

%^ = Af
is, dan vindt men

Daar nu het aantal deeltjes die in de beschouwde ruimte 6Magen,

1 + r bedroeg, zou men een oogenblik kunnen denken dat de

middelwaai-de 1 -\- v gelijk aan A^d zou zijn. In werkelijkheid is

dit bij een onregelmatige verspreiding niet het geval, maar is

%=NU. (25)

Om dit in te zien moeten wij bedenken dat 1 + i^ het geheele

aantal deeltjes voorstelde, liggende binnen een ruimte U die rondom

een vooraf in het oog gevat deeltje M werd gekozen. Stellen wij ons

in het gas een volume V voor, zeer groot in vergelijking met de

physisch oneindig kleine ruimte U, en verbeelden wij ons dat de

NV molekulen die deze ruimte bevatten zal, er blindelings in ge-

plaatst worden, zonder dat aan eenig deel der ruimte de voorkeur

gegeven wordt boven een ander. Nadat het eerste deeltje M geplaatst

is, kiezen wij daar om heen de kleine ruimte U en stellen nu de

vx-aag hoeveel van de overschietende NV— 1 deeltjes nu nog ge-

middeld in die ruimte zullen komen, wanneer wij de proef van het

aanbrengen der NV— 1 molekulen een groot aantal malen herhalen.

Klaarblijkelijk is dit gemiddelde aanlal, dat wij \oor v mogen nemen,

U U
-(iVF-l) = A'C/--
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en hiervoor ino,i;eii wij 25) scluijvoii, tiiuir — een zeer kleine lireiik is.

De slotsom onzer bescliou wingen is dus dat de coëfficiënt 1 -\- v—NU
in (24) de waarde 1 lieeft, en dat van de termen in (23) die weer-

standen vooi"Stellen alleen die overblijft, «lie liij liet door het bosclioiiwde

molekuul zelf voortgebrachte \eld behoort.

De bewegingsvergelijking (24) kunnen wij nu in een geschikten

eN = =
\ orm brengen door te vermenigvuldigen met — , den vector N e r= iVp

m
door 'V te vervangen, en, wat een \oldoeiuic benadering geeft,

eN=— S = r Vm
te stellen, waarin y een standvastige coëfficiënt is. Stelt men nog

f—
r = "o

.

m
dan komt er

Dat men nu door deze betrekking met (8) te combineeren tot den

door RAVLKKiii afgeleiden extinctiecoëfficient komt, behoeft hier niet

nader te worden aangewezen.

§ 9. Ten slotte moge nog zooveel worden gezegd als noodig is

om te doen gevoelen dat men ouk bij de rechtstreeksche beschouwing

van de uitstraling der molekulen alleen dan tot een verstrooiing van

het lii'ht mag besluiten, wanneer de molekulen onregelmatig ver-

spreid zijn.

tjudersiel dat wij met een bundel evenwijdige homogene stralen

te doen hebben, en zij in dezen bundel L een lijn, of een zeer dun

cilinderlje, in de richting der stralen, A B een deel van L dat zeer

lang is in vergelijking met de golllengte, en P een verwijderd punt

liggende op een lijn .1 J' die een willekeurigen hoek met yl />' maakt,

en op een afstand van A die zeer groot is ten opzichte van A B.

Wij kiezen de x-as langs ,1 ii, «mi nemen ter vereenvoudiging aan

dat voor elk molekuul op L, of in het dunne cilindertje, het elec-

trisciie moment kan worden voorgesteld door een uitdrukking van

den vorm

n cos (il t -f- p),

waarin p een lineaire functie van .v is.

Wanneer wij van de onirnlijkhodou die bij onrcgelmaligo ligging

door de onilerlinge werkingen ontstaan, afzien (verg. § fj) en ium-

44
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nemen dat o\er den afstand A B de verzwakking nog zeer weinig

bedraagt, mogen wij a als een constante beschouwen.

Voor een der componenten van de evenwichtsverstoring in P, voor

zoover zij van één molekiuil afliangt, mogen wij nu stellen

h cos [n t -\- q),

Avaarin b constant en q een lineaire functie \an x is, en Avij hebben

de som
s=:2:b cos [n t + q)

' (26)

over al de molekulen uitgestrekt, te berekenen.

Stel nu vooreerst dat k molekulen op gelijke afstanden van

elkaar op A B liggen. Dan voi-men de waarden van q een reken-

kundige reeks q^,q^-\-L, §1 + 2 A, enz., en men heeft,

8 = „ . ,. [sin [nt + ?, + (k - i) Aj - sin \nt + ^, _ lAj] =
2 sin \li

sin iAA= b-^^ cos {nl + 5, + i (^-1) Aj

.

sin iL\

Uit den eersten vorm blijkt, dat de resulteerende evenwichtsver-

storing kan worden opgevat als te bestaan uit twee trillingen van

de uiteinden der rij molekulen afkomstig, en uit den laatsten dat bij

gestadige toeneming van de lengte der rij de amplitudo steeds tusschenbh
,

-L. en — begrepen blijft. Er is geen sprake van een resul-
sin iA sin ^A

teerende beweging waarvan de intensiteit steeds met de lengte van

AB zou toenemen.

§ lü. Tot een dergelijke tiitkomst geraakt men wanneer men

met luchtmolekulen te doen heeft, die over den cilinder L zoo \er-

deeld zijn, dat in even lange deelen daarvati, door loodrechte door-

sneden begrensd, juist evenveel molekulen liggen. Dan mag men

voor het aantal deeltjes liggende in een element dx schrijven fdx,

waarin ƒ een constante is, en men heeft in plaats van (26)

s = hf I cos {nt -\- q) dx = bf --,
;
\sin [nt -(- q) — sin {nt + q)\,

J ' <ï—'l

waarin / de lengte van AB is, en q, q' op de uiteinden betrekking

l

hebben. Bii het toenemen van / blijft ~ constant en de resul-
q -q

teerende lichtbeweging bepaalt zich tot twee verstoringen die geacht

kunnen worden van de uiteinden van AB uit te gaan.

Om ons daarvan geheel vrij te maken zal ik onderstellen dat het

verschil 5" — q der uiterste waarden van q een \'ol aantal malen

2n is.
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Wij zullen mi bewijzen dat er onder deze omstaiidiglieden wel

een verstrooiing is wanneer, zooals bij onregelmatige verspreiding

oinermijdelijk is, in gelijke deelen van L niet juist even veel

molekulen liggen. Te ilien einde verdeelen wij den cilinder AB
vooreerst in een aantal deelen AA', A'A' enz. van zulk een lengte

dal langs elk deol 7 mol 2t verandert, en \ervolgens, steeds door

loodrei'lite doorsneden, elk dezer deelen in een groot aantal, Z; andere,

alle van de gelijke lengte il.v. In gedachten vatten wij het eerste

deel van .1.1', het eerste van .l'.l", enz. samen tot één deel van dan

rilinder AB, eveneens hol tweede doel van .LI', liet tweede van

.rj' , enz. tol een Iweede deel van AB, en zoo vervolgens, zoodat

de gelieele cilinder in h deelen van gelijk volume verdeeld wordt.

Voor al de molekulen die in een zelfde van deze deelen liggen,

kunnen de (rillingsphasen die zij in P teweegbrengen, dezelfde

worden geacht. I.aai de / phasen bepaald worden door de groot-

heden (y,, Jj,
. . . qk, die een rekenkundige reeks vormen.

Zijn nu 'lx, 'h., 'Jk de aiintallen molekulen die in de k deelen

van den cilinder liggen, dan wordt

s=b[g^ cos (Ht + <],) + <7j cos {ut -\- q,)-{-... -\- ,% cos (nt -\- <//,)| . (27)

Volgens het bovengezegde zou dii O zijn, indien al de getallen

'/i' '/,.•••.'/* f^'i" elkaar gelijk waren. Daaruit volgt dat men ook

mag schrijven

x — 6 [/j, fos (nt + 7,) -!- /(, cos {iit 4- 7,) ^ . • • + hk cos {nt -\- <7^.)],

als //,,/(,, ..Uk de afwijkingen der getallen
i/i, ;/,>• !/i; ^''"i" 'i'i"

gemiddelde zijn. Dat gemiddelde zullen wij r/ noemen.

De straling door een vlaktc-elcment bij /' wonlt do<ir de tweede

macht van .v bepaald en wij kunnen dus de te beantwoorden vraiig

zoo formuleeren : Waf is de gemiddelde waarde van s" bij een groot

aantal |)roeveu, die zich diwrdoor van clkaiidor onderschoideii dat,

terwijl al het overige hetzelfde blijft, /</ molekulen telkens weer

op andere wijze over de k deelen \an don cilinder verdeeld worden ?

Daarbij houden wij in hol oog dat onder de getallen /i,, /(.^ ... /«i- steeds

positieve en negatieve voorkomen, en wel in gelijke mate, daar

/j, +/*, -f ... + /u. = is.

Hel is nu duidelijk dat de gemiddelde waarde van elk product

van twee ver.scliillen<le /('s, die op twee bepaalde van de k deelen

betrekking hebben, noodzakelijk O moet zijn, daar er geen reden is

waarom bij dikwijls herhaalde proeven gelijke of tegengestelde tee-

kens van die twee afwijkingen van het gemiddelde in ongelijke mate

zouden voorkomen.

Wij hebben dus voor hel gezochte gcmiddcltle
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è' [V co.s^ {« t + '/) + /^^' '^<^-^' (» ^ + 'Z^) + • • • + /'/t' cos- {n t + r/i)J

,

of, als wij de middel waarden over een volle periode nemen,

i/>M/^+ V + ----L- V),

of eindelijk, daar volgens een bekende stelling der waarschijnlijk-

heidsrekening

/./ = /,/ = . .3=V
iS,

Men verkrijgt dus de intensiteit der straling die van den cilinder

L uitgaat door de intensiteit h b^ die één molekuul zou te weeg

brengen, niet het aantal molekulen in den cilinder te vermenigvuldigen.

Deze uitkomst kan onmiddellijk tot een willekeurig deel van den

lichtbundel worden uitgebreid. Immers, de trilling waarvan wij de

intensiteit berekend hebben, is wat er van de k in (27) voorkomende

trillingen overschiet, nadat zij elkaar grootendeels door interferentie

hebben opgeheven. Die overblijvende trilling kan allerlei door de

toevallige verspreiding der molekulen bepaalde phasen hebben, en ver-

deelt men een deel van den bundel in een groot aantal naast en achter

elkander liggende cilinders, zooals L er een was, dan is er tusschen

de phasen van de daarbij behoorende overblijvende trillingen geenerlei

samenhang, zoodat de intensiteiten bij elkaar moeten worden opgeteld.

Natuurkunde. — De Heer du Bois biedt, mede namens den Heer

KoTAKü Honda, eene mededeeling aan uit het Bosscha-Labora-

torium : „De tJiermomagnctiscke eigenschappen der elementen."

CJurie') heeft in 1895, weliswaar na onderzoek van betrekkelijk

weinig stoften, gemeend de volgende regelen te mogen formuleeren

:

1. Bij paramagnetische stoffen is de specifieke susceptibiliteit om-

gekeerd evenredig met de absolute temperatuur.

2. Bij diamagnetisehe stoften hangt zij daarentegen zoo goed als

niet van de temperatuur af.

3. Bij laatstgenoemde hebben veranderingen van aggregaatstoe-

stand vaak geen merkbaren in\loed en :

4. Evenmin wijzigingen \an den chemischen toestand (allotropie).

Door een onzer werd in 1900 voorgesteld den eersten van die

thermomagnetische i-egelen de wet \'an Curie te noemen en een co7i-

stante van Curie in te voeren, zoodanig dat

J) P. Curie, Ann. de Ghim. et de Phys. (7) 5 p. 289. 1895. - Oeuvres p. 232

Paris 19U8.
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X ((9 4- 273) = C.

Intnssc'lien wei-d tooii reeds uitdrukkelijk opgeuierkt dat uien hier

vermoedelijk sler-lits uiet een soort „liniielwet" te doen lieoft in den

geest der — formeel analoge— ideale gaswet. Daarenboven werd er aldra

op gewexen dat de gewone theorie der orii^n teerbare magnecnion tot

een dergelijke wet leidt, al> men liaar uit een meer magnetokinetisch

oogpunt generaliseert ; dit werd in den I.orkntz- en BossciiA-'oundel

der „Art'hives" ') theoreliscli bewezen en proefondervindelijk uitvoerig

gestjij\fd. XiUtót deze waardeering van Cihik's belangrijk uuderzuek

en van zijn eersten regel kuu en kau aan de tweede stolling eciiter

geen algemeenere beleekeiiis worden toegekend; zij was al dadelijk

in strijd met de uitkoiustou \aii andere waaiiienii'rs, b.v. voor hot

bijzondere geval \au water.

Mij den derden en \ ierileu regel wees trouwens de steller zelf

reeds op een aantal uitzouderingeu. Daar de susceplibiliteit voor de

door hem onderzoehlo iliamagnelisehe stolfen ook veel kleiner bleek

dan voor de paramagneiische, kwam Cnui; daarenboven tol de slotsom

dat deze beide tegenovergestelde uitingen van magnetische inductie

aan oorzaken van geheel ver.schilleiiden aard te wijten zoudon zijn.

ritL'aande van deze e.xperimenteeie conclusies werkte L.\xgkvin''j

in J905 eene electronenlheorie van het magnetisme uit ; hij gaf daarbij

weer een kinetische uitbeelding der eerste wet van Clrie, volkomen

analoog aan bovengenoemde, zonder deze evenwel te vermelden, on

trouwens geheel oiuxfhaukelijk van de invoering van electronen.

Ilel leek danrom zeer wenschelijk de thermomagnetischo eigen-

schappen van meer slolfeu, thans in de eerste plmits elementen,

nader Ie onderzoeken len einde beter te kimnon nagaan of CI'Rik's

slotsom zidk eene verreg;uinde generalisatie toelaat. Wij merken al

bij voorbiuit op dal zulks hoegenaiimd niet het geval blijkt te zijn.

Inyirldhni der proeven. De methode was die dor torsiebalans met

oen niet-uniform veld, door (,'ihik en vroegere onderzoekers eveneens

toegepast. Gel>rinkl werd de onlangs in deze Verslagen beschreven

nieuwe halfring-eleclromagneel ; de assen dor beide kornou voruuicu

een hoek van 10' tol 20^; het ma.ximinn verval der veldiutensiteit

lag dan op zekeren afstand zijdelings van hun snijpunt. Het veld

>) H. DO Bois, Rapp. Gonffr. d. Pliys 2 p. 486, Paris 1900. — Arcli. Neer).

(U) 5 p. -246, 1900, alsmede 6. p. 5«1, 1901. — Verh. nat. en gen. Congr. S
p. CO, Rotterdam 1901. NoOttm:

a, Aloomgewiclil.
| (, Temperatuur.

C, Constante van Cdbie
| y, Specifieke susceptibilileit.

) V. Langkvi.v. Ann. de Qiim. el de Phys. (8) 5 p. 70, 1905. Journ. de Hliys

(4) 4 p. 678, 1005.
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zelf bedroeg in dit singuliere punt nog tot 25 kilogauss; een en

andei' werd met een verplaatsbaar geijkt proefklosje topographisch

opgenomen. De gevoeligheid der torsiebalans kon gevarieerd worden;

zij werd op de gewone wijze gemeten iloor den invloed van een

toegevoegd traagheidsmom ent op den slingertijd te bepalen.

Het oventje was een porseleinen buis met platinadi'aad omwikkeld

en met kaolinpoeder en asbest geïsoleerd. Bij een stroom\erbruik

van 1,2 kilowatt werd een temperatuur van 1250^ bereikt, die met

behulp van een thei-nio-element werd gemeten en gecontroleerd door

de smeltpunten van tin, tellurium, antimoon en goud.

Proefmateriaal. Het groote bezwaar bij alle |)roc\en op dit gebied

was en blijft steeds de alomtegenwoordigheid \ an het ijzer, ofschoon

dit bijna nooit geheel vrij met zijne geweldig o\erheerschende ferro-

magnetische eigenschappen schijnt op te treden. Voor een vijftiental

metalen zijn binaire alliages met ijzer in hel laboratorium van

Tajimann onderzocht, echter niet in zoo verdunden toestand als

waarin het bij wijze van verontreiniging meestal pleegt voor te

komen. Van de 81 elementen werden er 43 onderzocht, vele daarvan

waren door de Firma Kahlbaim zoo zui\er mogelijk geleverd.

Prof. CoHEN en Dr. Hoitsema te Utrecht, Di'. HER.5ii"s te Hanau,

Prof. Tammann en Wallach te Göttiiigen stelden o.a. welwillend ver-

scheiden elementen ter onzer beschikking. jSIiet onderzocht werden

vooralsnog de 10 gasvormige elementen ; Li, Rb, Cs, Ca, Sr, Ba

waren niet voldoende ijzervi-ij, Be, Sc, Ga, Ge, Y, Rd en de „zeldzame"

metalen in 't geheel niet te verkrijgen. Fe, Co, Ni kwamen hier

minder in aanmerking. Dr. M. Hakda had de welwillendheid het ijzer

door middel der Berlijnsch blauw-reactie colorimetrisch te bepalen

;

bij Na, Zn, Sn, Ta, kon het -hiermede niet worden aangetoond en

bedraagt derhahe het gehalte minder dau 0,001 "/o-

De uitkomsten der jiroeven zelf leveren trouwens zekere phvsische

criteria op \oor hunne betrouwbaarheid : Voor zoover de susceptibi-

liteit onafhankelijk blijkt van liet veld kan van een ferromagnetisch

optredend bestanddeel geen sprake wezen. Yooi- ongeveer een derde

der praeparaten was dit niet het geval maar nam de susceptibiliteit

in algebraïschen zin af bij toenemend veld, en wel hjpei'bolisch.

Hieruit werd door den Heer Morris Owen de waarde Xc» berekend,

die asymptotisch voor een oneindig veld zoude gelden; en tevens

de invloed van het ferromagnetische bestanddeel, die hoogstens een

zesde — meestal \eel minder — bedroeg van hetgeen aan het analytisch

ijzer in vrijen toestand zoude te wijten zijn. Ook aan de thermo-

magnetische eigenschappen laat zich de zuivei'heid lot o]) zekere

hoogte toetsen ; enkele sterk ijzerhoudende stoften vertoonen tus-
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selien 50()' en 600^ een groote verniinderinjj; der suseeptihiliteit,

terwijl liovon 7(H) de invloed \an lie( ijzer liaast niel meer te

diiriileii vali. In geen geval beslaat er reden om te betwijfelen dat

de susoeptibilileil der geheel ijzervrije elementen constant zoude

blijven, althans binnenliet gebruikte veldinlerval. De mededeel ing van

de bijzonderheden der uitkomsten vcreisrlit vele labellen en graiihiekeu;

hel zij ons daaioui vorLruiid in dit bestek eidvel de aandacht Ie vesligen

op de hootVlpuiUc 11.

.Sperifii'ke Sii,sceiiiif>i/iteit^) hij J8°; De gevonden waarden liggen

ongeveer tnsschen — 2 en -\- 5 (amorphe koolstof' resp. iialladiuni) ;

men kan dus niel beweren dat de positieve paramagnotisclie waarden

over "t algemeen veel groeier zijn dan de negatieve diamagnetische.

Een uitzondering vormt alleen zunrslor mei circa JOO; voor nuiii-

gaan was de waarde ongeveer 10; dit bevatte echter V.i % ijzer.

C'iRiK had reeds op ilen invloed der allolropic liij phosphorus en

aniimoon gewezen, terwijl die bij den zoo kaïakleristiek jioIa morphen

zwavel ontbrak. Thans vertoonde zich een groolcr of kleiner verschil

tusschen diamantboorl [— 0,49) en amorphe koolstof (— 2,02);

Silicium kiisiallijn ,—0,12) en aniorph (—0,14); maar vooral tusschen

gewoon letragonaal lin (+ 0,03) en giauwMin (— 0,29). Eerstgenoemd

wi\s zeer zuiver electrohlisch materiaal van Kahi.baum, met hoogstens

0,001 °/„ ijzergehalle ; het wei'd daarna met weinig grauwe tinpest

besmet, welwillend door Prof. ('ohkn uit den vooriaad in het

van "t Ilolf-I.aboralorium afgestaan.

Hel indiiini bleek aanvankelijk paramagnetisch ; in een veld \ aii

7 Kgs. ging de su.sce|ilibilileit door nul om voor sterkere velden

negatief Ie worden, zonder Iwijfel ten gevolge van 0,0137„ ijzer-

gehalte; die eigenscha]) is van geenerlei principieele beteekenis, daar

men himr ook vindt bij niel enkeUoudige stofTen, zooals sommige
soorten poi-selein, gUus en dergelijke.

Nieltcfjrensiaande menige leemte was het toch mogelijk hef alge-

nieeiie belnop van / =r fimcl (//) op te leekenen ; dit blijkt vrij ingewik-

keld, maar verlnoni imli een iluidelijken samenhang met het periodieke

stelsel. Volgens de rangschikking der label van Mkndelkjkff-Hh.vunkk

vormen de rijen (1,2. .'J. 4). (5, 15, 7, S) en (9, 10, 11, 12) telkens een

geiiied I. II en III, waarin zich dal beloop 0|) eigenaardige wijze

herhaalt. Uij de grens \an I en II liggen op een positief maximum
L"r, .Mn. Fe, Co, Ni, tu,sschen II en 111 evenzoo de ,,zeldzame"

metalen; biniicii I. II en III zijn de diamagnelische ..pieken" bezet

door de verwante \ ijfwaardij;e elementen I', Sb, en Hi van de vijfde

groe|t (3''"', 7''". Il'''' rij). Zoo beslaat er ook nog op meer dan een

') In hel vervolg overal in niilliotnslen uitgedrukt.
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secundair punt zekere magnetiseli-chemische overeenkomst, die in dit

bestek onbesproken moet blijven.

Susceptibiliteit hij hoogere temperaturen. In den regel bleek

X = funct (ö) dezelfde voor toe- en afnemende temperatuur; enkele

afwijkingen berusten vermoedelijk op een toestandsverandering van

aanwezig ijzer na verhitting. Mg en Ru vertoonden in sterke mate

de reeds vermelde vermindering tussehen 500° en 600°. De uitkomsten

laten zich als volgt samenstellen. (Zie tabel p. 671).

Tussehen
[ J

staan hier enkele elementen, door anderen reeds

onderzocht: de atoomgewichten nemen in elke kolom van boven

naar beneden toe ; verder beteekent O -. onveranderlijk ; 2\ bij ver-

hitting numeriek toenemende; A, numeriek afnemende susceptibiliteit.

Het minste komen hier tot nu toe in de vijfde kolom diamagnetische

elementen voor, wier susceptibiliteit bij verhitting numeriek toeneemt

;

ook is deze toeneming in elk der 4 gevallen slechts gering.

Er bestaat ook thermomagnetisch zekere samenhang met de perio-

dieke ki'omrae x =^ funct (a) : o.a. liggen de paramagnetische elementen

sub A alle in de hoofdmaxima of bij de secundaire toppen ; die

sub T daarentegen in de stijgende takken der functie. Derhalve

zouden de scherpten dier kromme bij hooge temperaturen meer en

meer worden uitgevaagd ; daarentegen zouden zij vermoedelijk bij

lagere temperatuur nog meer accentuatie en wellicht dan eerst het

meest karakteristieke beloop verkrijgen ; immers de temperatuur van

-)- 18° is blijkbaar zeer willekeurig. Naar aanleiding der aangehaalde

regelen van Curie valt het volgende op te merken

:

1. Enkel palladiumblik van K.\hi,baum met 0,70°/„ ijzer en

/ ^ -)- 6,12 volgde bij verhitting de wet van Curie ten naastenbij,

maar vertoonde bij afkoeling complicaties. Bij een veel zuiverder

palladiumregulus van Dr. Heraeus met 0,03% ijzer en / ^ -|- 5,79

nam de susceptibiliteit bij verhitting langzamer af; bij afkoeling

trad hier geen tempo-atuurhysterese op '^.

2. Slechts 6 diamagnetische elementen blijven binnen het geheele

temperatuur-interval constant, o.a. de door Curie onderzochte P, S, Se.

3. Bij het smelten of stollen Ireedt veelal — echter niet altijd —
een discontinuïteit op, en wel: Hetzij een kleinere of grootere sprong

van X zelve, zooals bij P (44°), Ag (961°), Sn (233'), Sb (631°), Te (450°),

Au (1064°), Tl (290 ), Pb (327°), Bi (268°), of althans een vrij plotse-

linge verandering van (hlcW, zooals bij Mg (633°), Cu (1065'), Cd (322°),

1) Toevallig is palladium hel eenige door Curie onderzochte paramagnetische

element; het was wellicht tocli niet voldoende zuiver. De uitkomsten voor zuurstof,

ferromagnelische metalen bij zeer hooge temperatuur alsmede in hunne zouten

blijven intusschen hunne waarde behouden.
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I {1 14") ; de overigens \'olkomen rechtlijnige graphiek voor zwavel

vertoont bij liet smeltpunt een nanw merkbaar deukje, 't geen Curie

vermoedelijk ontgaan is.

4. Wat het thermomagnetisch onderzoek van polymorphe omzet-

tingen betreft wei'd bij den overgang van «-thallium in |?-tliallium

bij 234° een sprongsgewijze vermindering der specilieke siiseeptibiliteit

van 15°/(, gevonden. Doch de merkwaardigste eigenschappen vertoont

het tin : Werd diamagnetisch grauw tin langzaam verwarmd, dan

veranderde van af 32° de specifieke susceptibiliteit (— 0,29) bijna

sprongsgewijze, zooals dat ook met de dichtheid geschiedt, en ging

bij ca. 35° door nul. Wellicht zoude reeds van af het overgangspunt

(18°) die verandering plaats grijpen, maar dan veel langzamer. Verdere

verwarming bracht de susceptibiliteit geleidelijker op hoogere positieve

waarden, zoodat bij ongeveer 50° de waarde (-|- 0,03) voor para-

magnetisch tetragonaal tin bereikt was, die verder weinig veranderde

;

bij 161° ligt volgens Degens het overgangspunt tetragonaal ^ rhom-

bisch tin, waarbij echter tot nu toe niets bijzonders werd opgemerkt;

bij het smeltpunt (233°) trad andermaal een sprong op van x= + 0,03

tot X= — 0,04 ; het diamagnetische vloeibare metaal bleef vrijwel onver-

anderd tot 400°. Bij de stolling bleek de magnetische variatie omkeer-

baar; maar bij afkoeling beneden 32° bleef het tin tot ca. 10° nog para-

magnetisch. Zelfs al mocht later blijken — wat voorzichtigheidshalve als

mogelijk maar minder waarschijnlijk dient te worden beschouwd

—

dat het paramagnetisme tusschen 35° en 233° toch maar op een

bijzonderen toestand van chemisch niet meer aan te toonen ijzer

berust, dan blijven toch de beide sprongen, beantwoordende aan

bekende omzettingen, merkwaardig genoeg.

Een uitbreiding van het thermomagnetisch onderzoek, o.a. ook

tot lage temperaturen, wordt voorbereid ; daarbij zal allicht ook over

de bijzondere eigenschappen van het tin nog meer licht worden ver-

spreid.

Uit al het medegedeelde, meei' in 't bijzonder uit de conclusies

sub. 1 tot 4, blijkt nu wel afdoende dat de vier overeenkomstige

regelen van Curie zeker niet de algemeene strekking hebben, die

men hun wel wat overhaast had toegeschreven. Daarmede vervallen

tevens de experimenteele uitgangspunten der theorie van Langevin
;

een hechtere en breedere grondslag voor latere theoriën kan eerst

door uitgebreider onderzoek worden verkregen.
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Plantkunde. — De Heer AIoi.i. biedt eene mededeeling aan van

den Heer C. van Wissklixgh : ,,(>iw het aantoonen van looi-

stof in de levende plant en over hare jjhijsioloijische beteekenis"

.

(Zal in liet Verslag der volgende vergadering verschijnen.)

Ter pltuitsing in de Bibliotlieek wordt aangeboden door den Heer

Pi.ACK uit naam van den Heer J. W. Langelaan: „Voordrachten

over den bouw van het centrale zenunistehcT'

.

De vergadering wordt gesloten.

ERRATA.

In liet Zittingsverslag van 30 Ortobcr 1909 leze men

p. 378 r. 13 V. h.

p. 384 r. 12 V. o.

r- 11 „ „

10 000 i. 1)1. V. 1000

gemiddelden i. pi. v. waren

tnsst-lien 18° en — t^ i. [il. v, bij — t°.

p. 385 in de fornuilc r. 4 v. b. : jl _ d y -f 18)! •• !''• \- ^ — '''•

(9 Februari, 1910).





KOMNkLI-UvE AKAKKMIK VAN WETENSCUAITEN

TE AMSTERDAM.

VERSLAG VAX DE GEWONE VERGADERING

DKR WIS- EN N ATUL'RKUNDIGE AFDEE1JN<:

van Zaterdag 26 Februari 1910.

Voüvzitk'i- : (Ie Heer H. G. van uk Sande Hakhvyzkx.

Secretaris: de Heer J. D. van der Waals.

Ingvkunicii stukken, p. 676.

VtTjla;; van de CummisMC ovit ei'ii srlirijven van deu Minister van Binncniands.'liu Zaken

omtrent liet uitzenden naar het Labomtoriiim up den Col d'Ulen, p. 677.

Jaurver^laj; der Geologische Comniis.sie over 190'J, p. 678.

C. VAN WissKi-iNGH : ..Over het luintounen van looistof in de levende plant en uver hare plivsio-

lotpsche betcckcnis". (Aangeboden door de Heeren .1. W. Moti- en F. A. V. C. Went),

p. 680.

L. E. J. Bi'.iHWKK: ..tWer continue vcetordistiibuties op oppervlakkeu" (2c gedeelte). (Aan-
geboden door de Heeren D. J. Kurtkwkj; en P. II. Sciiocte), p. 702.

U. .1. E. Bktii : ,,l)c srhoninu'lin);en om een evenwichisstand bij het bestaan ecner eenvoudige

lineaire relatie tussehen de trillin;;sgetallen". (2de .Mededceliug). (Aangeboden door de Heeren

I). J. KiiKTF.WKG en K II. Shioitk), p. 722. (.Met eën plaat).

II. ZwAAKDF.M iKKi! : ^Over de Caniera Silentu van het 1'hysiologisch Laboratorium te Utrecht",

p. 7.3y.

Ja.\ uk VitiKs: ..Uver puntenpsren die met betrekking tot een vlakke kubischc kromme geas-

s<jcieerd lijn", p. 744.

J. .). VAN Laak: „Eenige opmerkingen naar aanleiding van een antwoord van den Heer
KiiiiNSTAMJi". (Aangeboden door de Heeren H. A. Lorentz en F. A. U. Schreinkmakeks),

p. 749.

A. F. HoLLKMAN, T. VAN UF.ii LiNi>KN en J. J. 1'. Valkton: „Over eene methode ter (|:ianti-

tatieve anulvae van ternaire mengsels", p. 751. (Met ee'n plaat).

.1. J. 1*. Vali.hiN; „IJe «mcltliguur bij het stelsel der drie isomerc nitranilincn". (Aangeboden
door de Heeren A. F. Hoi.i.f.mis en S. Hdoukwkrff), p. 755. (Met een plaat).

riKUiiK \Vki.«» en H. Kamf.ki.inuii Onnf-i: „Onderzoekingen over de magnetisatie bij /.eer lage

:cmi>craluren ', p. 768. (,Met 2 platen .

Aanbieding ecner verhandeling von Mrs. A. Uuolk Stott: „Geometrical deduction «f scmi

regular from n-gular (Kilytopes and gpuce Tillings", p. 797.

Aanbieding cener verhandeling van Dr. H. van C'ai-i-ki.i.k: „Bijdrage tot de kennis vuu de

l»ndij,«vonningen in ile provincie Frie.-land en van het oudere fluviatiele diluviuni in deu
ondergrond van -Voord-Ncdcrland", p. 7'.'7.

Benoeming van den Heer H. (i. van üIlSandf. BAktiir/EN tot afgevaardigde naar de vergadering

>an de Interiiationul'- .\««ooiatie der Akademiën ti' Home, p. 797.

llil Profcs-Veibaiil dei voiij^e veigadcriiig wordt gelezen en

goedgekeurd.
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Verslageu der Aliletling Naluurk. UI. XV'lll. A". 1'JOy/lO.
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Ingekomen zijn

:

1". Bericlit \an den Heer Hoek dat hij vei'liindeid is de verga-

dering bij te wonen.

2\ Missive van den Minister van IJinnenlandsclie Zaken dd. I Februari

1910 waarbij werd medegedeeld dat op de begrooting voor 1910

een som van ƒ 1000 is nitgetrokken ter gemoetkoming in de reis-

en verblijfkosten voor de uitzending naar het Laboratorium op den

Col d'Olen. Z.Exc. vraagt daarin tevens aan de Akademie om even-

tneele voorstellen daaromtrent in te dienen.

In handen gesteld van de. reeds bestaande Commissie.

3". Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken dd. 7 Fe-

bruari 1910 waarbij verzocht wordt op te geven ofer NederJandsciie

geleerden zijn, bereid, buiten bezwaar xan 's Rijks schatkist te worden

afgevaardigd naar het van 15—20 Augustus 1910 te Graz te honden

internationaal zoologiseli congres ; Z.Exc. meent dat wellicht overleg

met de Nederl. Dierkundige Vereeniging in deze wenschelijk zal zijn.

De Voorzitter stelt voor den Heer Vosmaer als afgevaardigde voor

te draeren. Aldus wordt besloten.^ö^

4°. Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken dd. 22

Februari j.1. waarbij bericht wordt dat het sulisidie voor de Akademie

met ingang van J -Januari 1910 met / 4000 verhoogd is.

5°. Missive van de Heeren H. Haga en W. H. Julius waarbij zij

bericht geven dat de Commissie voor het onderzoek der aan de

ijkkantoren voor de vei-ificatie van gasmeters gebezigde toestellen, en

in welke Commissie genoemde Heeren op voorstel der Akademie

benoemd zijn, haar taak heeft volbracht en haar rapport aan Z.Exc.

heeft ingezonden.

Voor kennisgeving aangenomen.

6". Brief van den Nederiandschen Consul te Leipzig waarliij ZEd.

namens Rektor en Senaat der Universiteit te Leipzig aan de Akademie

doet toekomen de \\ev deelen van het Festschrift zur Feier des

500-jahrigen Bestehens der Universitat Leipzig.

Zal met een brief van dankbetuiging worden beantwoord.
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Physiologie. — De Heer Kintho\ hn brengt mede iiaiiieiis de andere

oiiderleekeiuiars het volgenile verslag nit

:

iS'aiir iUiDleiding van een verzoeU van den Voorzitter der wis- on

natnnrknndige afdeeling van de Koninklijke Akademie van Wetcn-

sfliappen (zie den brief van lö December J909 11°. 57), om rappoii

nit te brengen over een missive van den Minister van Binnenland-

sciie Zaken van 7 Angnstns 1909 n". 2107 Afd. K. W licl-licn <\o

ondergeteekenden de eer liet volgende Ie berieliten.

Er is een overeenkomst gesloten lussrlien de Nederiandsclie Regee-

ring on liet bestuur der wetensciiappelijko laboratoria op ilen ("ol

d'Olen, \vi\tirlnj onze llegeering legen de betaling van 5000 francs

liet recht heeft verkregen, om tot 30 April 1929 een (ieleerde in

die laboratoria werkzaam te doen zijn. De directie der laboratoria

zal aldiiar ten behoeve van «len Nederlands<'lieii (beleerde onder meer

een shuipkamer en een werktafel beschikbiiar stellen.

l?ij schrijven van I Februari 1910 11°. 181 Afd. K. W. verklaart

de .Minister zich in begiii.sel bcreiil, te bevorderen, dat zij, die even-

tueel voor uitzending naar den ("ol d'Olen in aanmerking komen,

van Kijk.-wege een matige tegemoetkoming voor reis- en verblijf-

kosten ontvangen. Do ondorL^otookoiidon stellen voor. deze tegemool-

koining te be|)aleii op hoiiderdtwinlig gulden [/ 120.

—

) \oor reis-

kosten en tien gulden
(
ƒ 10.—) (hxags voor verblijfkosten, deze

laatste to ivkenen van lioii dai; dor aankomst op don Col d'Olen tot

den dag van vertrek van d;uxr.

Overeenkomstig den wen.scli, die in do laatst aangolnuilde .Ministo-

rieele missive wordt genit, \ erklaren de ondergeteekenden zich bereid,

om in het vervolg omtrent eiken Geleerde, die naar hunne meening

voor uitzending in aanmerking kan wfirden gebracht, een afzonderlijk

voorstel bij den Minister in te dienen. DiUirtoe zal het noodig zijn,

dat de ondergeteekenden, die allen lid zijn der Akademie en tevens

lifKigleeiiiiir of oud-hoogleeijvar in ilo ph\siologie aan een Nederland-

sclie Universiteit, tot een blijvemlo comniissie worden samengevoegd.

H. .). H\.mhik(;kr.

('• A. Pkkki,h.\rin(;.

II. Z\V\.\KUIvM.\KKR Cz.

T. Fl.vck.

W. ElXTIIÜVKN.

0|i voorstel van den Voorzitter wordt besloten ingevolge den wensch

iiitgebiwht in hel Vei-slag aan den Minister voor te stellen de reeds

besiiuinile ( 'oiiimi.Nsie Ie bestendigen on aan <leze met goedkeuring \an

Z.Kxc. lip lo dragen jaarlijks eene o|»rocping Ie doen van por>i»noii

die geneigd zijn miar dat Laboratorium te worden afgevaardigd.

45»
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Aardkunde. — De Heer uk Bruyn leest liet : „.Taarvei\sIiK/ der

Geoloyisckc (Jonnnissii' opcr /ictjuiir 1909'\ hetwelk luidl als volgt:

In den loop van dit jaar lieliben geene veranderingen in het

personeel der Coinniissie plaats gehad.

Geene mededeelingen omtrent grondboringen of torreininsnijdingen

vi^erden ons gedaan door Ingenienrs, die bij den Rijks- en Provincialen

Waterstaat of bij particnlieren werkzaam zijn.

Dr. H. VAN Cappelle heeft ons bericht, dat hij zijn verslag over de

boring te Klazinaveen bij Nieuio-Ainsterdaiii, hem door de Nederland-

sche Heide-maatschappij toegezonden, en over zijn onderzoek \aii het

keileem in het oostelijk dilnviaal gebied van Friesland bij gebrek aan

tijd nog niet heeft knnnen voltooien maar biimenkort hoopt in te zenden.

Dr. J. LoRiÉ heeft het verslag van zijn onderzoek in verband met

de opgravingen van Dr. Hoi^werüa Jr. aan het Uddelermeer reeds

voor geruimen tijd aan de Geologische Commissie ingezonden. Dit

onderzoek is door haar aan de Koninkl. Akademie van Wetenschappen

te Amsterdam Ier opname in hare werken aangeboden. Deze heeft

eene Commissie benoemd om (laaro\'er vei'slag uit te In-engen, maar

de publicatie van Dr. Lorié's verhandeling laat nog op zich wachten.

Professor J. A. Grutterink heeft in den loop dezes jaars den

arbeid zijner geologische kaarteering van ons land met behulp zijner

leerlingen, de studenten-raijningenieurs te Delft, niet kunnen voort-

zetten, en is nog niet gereed gekomen met de samenstelling van het

door hem toegezegde verslag o\er de uitkomsten van de kaarteerijigen

gedurende vorige jaren.

Ofschoon eene vraag van het PjcsUuu- der Natuurkundige Afdeeling

der Akademie omtrent hetgeen over de daling van onzen bodem bekend

was gemaakt niet tot de Geologische Commissie was gericht, zoo

hebben toch de leden Molengraaff, de Iïrüun en vax Bemmelen

individueel aan de beantwoording dier vraag deelgenomen, en daarover

memoriën opgesteld. Deze memoriën heeft de Akademie afzonderlijk

doen drukken en 6 December 11. gepubliceerd als toevoegsel aan haar

zittingsverslag van 30 Uctober.

De Heer A. E. van Giffen, candidaat in de Botanie en Zoölogie

te Groningen heeft zich het geheele jaar bezig gehouden op uilnoo-

diging van de Commissie met de studie van vele onzer terpen in

Friesland, Groningen en Zeeland, en daarna ook met die van eenige

terpen in Oldenburg, Oost-Friesland, Butjadingerland en de Halligen

nalMJ de Westkust van Sleeswij k. Hij heeft de difepte, waarop de

A'loer dier terpen thans ligt, nagespoord om geologische gegevens te

verkrijgen omtrent de daling \aii onzen bodem. Die uitkomsten zijn

door ons medelid van Bummeeen reeds benuttigd voor zijn bovenver-
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iiicMo o[» fi Dcceii il >er II. y;e|Mililic(.'ei(lc' iiiciiiorie. Voorts lieeft de Heer

VAN (4iKFKN (Ie door lioiii \erzamclde schedels en beenderen van liiiis-

diereii uit de terpen gelniiiUt voor de studiën over de fossiele rassen

der linisdieren in de terpen. Van al die studiën en onderzoekingen

heeft de heer van Giffkn een voorloopig vei"slag van eenigen omvang

tuxn hel einde des Jaars aan onze commissie gezonden. Een meer

uitvoerige bewerking zijner waarnemingen en uitkomsten lioopl de

Heer van Giffkn in den loop dezes jaars te geven.

Het bestnui- van het Geologisch Kongres, dat dit jaar in Stock/iolin

gehouden is, heefi een verslag gevraagd over hergeen in verschilleude

landen bekend is over de veranderingen van het klimaat gedurende

het postglaciale tijdperk van het pleistoceene tijdvak. Het komt aan

het Kongresbestnur het meest wenschelijk voor dat over die vra<^

in vei-schillende laiiilen, en ook in Nederland, een gemeenschappelijk

Rapport worde opgemaakt en opgezonden. Het heeft daartoe uitge-

noodigd voor Nederland de leden der Geologische commissie en de

geologen en andere geleerden: .1. Lokip;. .1. 1'. F. van Cai.kiok, J. van

Harf.n, H. van Cappkm.k, .1. 1*. Lotsy, J. F. van Hkmmki,f,n om mede

te deelen, wat hun bekend is omtrent den invloed van het klimaat

o|» de vegetatie gedurende de tertiaire en qnaternaire perioden.

Om aan het verzoek van het Kongresbestnur te kunnen voldoen

heeft de (Geologische Commissie de bovengenoemde heeren uitgenoodigd

om met liaiir te zamen eene vergadering te houden. Die vergadering

heeft op ]ö Octolier 11. te Leiden plaats gehad en werd geleid door

ons medelid Professor Molkngraaff. Daarin hebben genoemde heeren

medegedeeld, wat hun omtrent dien invloed bekend was, en heeft de

heer van Hahf.n zich bereid verklaard uit deze gegevens een gezameidijk

veldslag o|i te maken, hetwelk wij over korten tijd \erwachlen.

De Heer Watkrsihoot van «kk Gracht is in het afgeloopen jiiar

voortgegaan met het toezenden voor de door hem voor zijne grond

-

bnriimen \cizaiiielde boorkcrnen. I^eze zijn door Prof. Mot,f.N(;kaai f iu

het Geologiscli .Museum Ie iJf/// geplaatst en worden diuir bewaard.

Ten slotte hebben wij de eer IT voor te stellen

:

lo. den dank der Akademie te betuigen aan den iicci- Wati'.k-

s( iiooT VAN nF.K (iRAfiiT voitr zijti toezcudiug, en aan den heer LüriI';

voor zijne medewerking.

2o. aan Zijne Excellentie den Minister van Waterstaat eene toelage

van f' KMKI vo»»r hel jaar 1!HI ;uin Ie vnigen ter bestrijding van

de kosten vooi' geologisch ondi-izock van Nederland.

JJe Geoloijifclie Coinunssii',

C. Lki.y, Voorzitter.

J. .M. VAN Bkm.mklkn, Sekretnrü.

De conrlnsies van het Vei-slag worden goedgekeurd.
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Plantkunde. — De Heer Aloi.i, biedt eene inededeeling aaii van

deii Heer C. van Wisseungii : „Ovt'r het anntoonai van looi-

stof in (Ie levende plant en over hare p/n/sioloi/ische heteekenis."

(Mede aangeboden door den Heer F. A. F. G. Went).

(Aangeboden in de vergadering van 29 Januari 1910).

In dit op.stel zal eene methode aangegeven worden om looistof in

de levende plant aan te toonen, eene methode, die ons bovendien in

staat stelt eene voorstelling te \'ornien van de hoeveelheid dier stof

in de cellen en vast te stellen of na zeker tijdsverloop die hoeveelheid

vermeerderd of verminderd is zonder de levensverrichtingen der plant

merkbaar te storen of haar noemenswaardig te schaden.

Verder zullen eidvele resultaten medegedeeld worden van onder-

zoekingen over de phjsiologische beteekenis van looistof, resultaten,

die naar mijne meening eene wezenlijke bijdrage leveren tot de

keimis van dit onderwerp.

Alvorejis ik tot de bespreking der door mij uitgewerkte methode

overga, Ivomt het mij wenschelijk voor enkele opmerkingen te maken

over het begrip ,, looistof" en eene schets te geven van den stand

van liet physiologisch looistofvraagstuk.

Over het begrip looistof heerscht geen eenstemmigheid. De botanici

verstonden vroeger onder looistof alles wat in de cel door ferrizouten

blauw of groen gekleurd wordt'). Dit heeft aanleiding gegeven tot

verwisseling met andere stotfen en tot de opvatting, dat de looistof

een algemeen voorkomend planten bestanddeel is. Reimtzer ') vooral

heeft daarop de aandacht gevestigd. ()p grond van zijne onderzoe-

kingen komt hij tot de conclusie, dat het begrip looistof een onding

is, uit de leerlooierij in de wetenschap gekomen. De naam looistof

moet volgens hem weder uit de wetenschap verdwijnen. Dit voorstel

heeft echter geen ingang gevonden. V^ooral is W.aage ") er tegen op

gekomen. Naar aanleiding van deze quaestie merlvt Dekker ') in zijne

Botanisch-chemische monographie der tanniden te recht oj), dat er

beslist plantenstoffen bestaan, die door gemeenschappelijlve karakteris-

tieke eigenschappen, als de eigenschap om dierlijke huid in leder te

') J. Dekker, De looistolTen, Bot.chera. monographie der tanniden, 1901S, D. I,

p. 197 en 210.

F. GzAPEK, Biochemie der Pllanzen, II. Bd. p. 576.

2) F. Reinitzër, Bemerkungen zur Physiologie des GerbstotTs, Ber. d. d. bol.

Gesellseh. Bd. \'11, 1889, p. 187.

'l Til. Waage, Die Bezieliungen des Gerbstotl's zur Ptlanzencheinio, Pliarin.

Gentndli. f. Deutschl. N". 18, 1891, XII. Jahrg. N. F. p. 217.

*) 1. e. 1908, D. 1. p. V, D. II. p. f)6, D. I. p. '211 en 212.
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veranderen. Iiolireen henisi op tlo eiircnsoliap om met eiwit in water

onoplosliaie verbindingen te vormen, <len wrangen, samentrek kenden

sninak. het bezit van veel phenollivdroxylgroepen in het molccunl,

liet vermogen alkaloïden uit waterige oplossingen neer te slaan en

andere eigenschappen, /.icli scherp van andere koolslofverbindingen

oMiiersciieiden en daarom in ecne afzonderlijke groep moeten samen-

gevat worden. Zoolang \an deze lieliamen de chemische strnctnur

niet volledig bekend is, mag men de groej), lol welke ze vereenigd

zijn, niet verbrokkelen.

rionunige schrijvers, b.v. IIkimtzkk') en I»kakmkr') vinden, dat men
eene groep van plantenstotlen plivsiologisch niet bestndeeren kan,

zoolang de chemische kennis nog onvolledig is. Waage') kan zich

naar mijne meening te recht daarmede niet \ereenigen. Natuurlijk

zal men bij het phjsiologisch looistofonderzoek in elk geval met de

verschillende ons ten dienste staande Iiulj)middelen moeten vaststellen,

dat ile te onderzoeken plant werkelijk een lichaiun bevat, dat tot de

groep der looistoH'en behoort en dat eene verwisseling met andere

stotfen is buitengesloten.

Over de pli\ siolugische beteekenis der looistollen zijn de meeniiigeii

der botanici altijd zeer verdeeld geweest. Th. Hartig^) nam aan,

dat de looistoflen bijdroegen tot opbouw van het plantaardig organisme.

Scui.KioKN ': diUirtMitegen zag in de looistof slechts een ontledings-

produki van den celwand.

In overeenstemming mei de zienswijze van Hartig is volgens

WiGAxn') de looistof een wezenlijke factor in het chemisch proces

van het plantenleven en behoort ze plivsiologisch tot de groep der

koolhydraten, op welker vorming en omzetting vooral het levens-

proces van de plant berust. In tegenstelling met zetmeel, dat als

reservestof in de rusttoestanden dei- vegetatie optreedt, behoort vol-

gens WiGAXD de looistof in het algemeen tot de vloeibare, actieve

stollen, die noodig zijn voor den groei. In sommige gevallen schijnt

ze volgens genoemden schrijver als reservestof te fungeeren. Zooals

uil hel medegedeelde volgt, is volgens Wigand de looistof een hoogst

belangrijk stofwissclingsprodnkt in het plantenleven. Niet een onder-

zoeker heeft dit zoo duidelijk en beslist uitgesproken.

') l.c.

) L. Biuemeh, Les tannoïdes, 1890— 'Jl. Ref. Bol. Uenlralbl. Jahrg. XII, 1891,

Bd. 47, p. 275.

») 1. c.

*) Th. Hartig, Enlwickclungsgescliiclile des Pflanzenkeims, 1858, p. 103.

') .M. J. S<:uLEiDEN, GruniJïüge licr wissensclial^liclion Bolanili, LSOl, p. 141.
''•) A. Wigand, Einige Salze über die pliysiolugi.scliu Beduulung des Gerbsloffes

und der Ptlanzenfarbe, Bol. Zeilung, '20. Jahig. 16Ü2, iN". 10, p. 12J und 12'J.



( G82 )

De zienswijze van Wkjand is inzonderheid door Sachs bestreden

geworden, terwijl ze in iicl algcuicen onder de l»ol:vnici weinig in-

sleniniing iieeft gevonden, wat o.a. Idijkl uir het hoofdstuk „Die

pliysiologisclie Bedeutung der rierbsauren" in Czapek's Biochemie der

Pflanzen '), waar de voorstelling van Wigand met die van Tm. Hartig^)

over het ..Gerbnieid" als drager der hjoistof en georganiseerde reserve-

stof gerekend wordt onder de ,,irrigen AntfassnngeH iiber die ph^y-

siologische Rolle der Gerbsani'eii." Wiganu heeft zijne waanieraiiigen,

waarop zijne gevolgtrekkingen berusten niet uitvoerig medegedeeld,

wat waarsci lijn lijk ook er toe heeft bijgedragen, dat deze laatste

door andere schrijvers spoedig verworpen zijn geworden.').

De zienswijze over de rol der looistoffen, tot welke Sachs ^) bij

zijne onderzoekingen over het ontkiemen van zaden is ingekomen,

heeft meer ingang gevonden dan die van Wigand. Sachs zag in de

bij de kieming zicli vormende looistoffen slechts afscheidingsprodncten,

nevenproducten of ontledingsprodncten. Hij achtte het zeer onwaar-

schijnlijk, dat de looistoffen op de eene of andere wijze als bouw-

materiaal voor de vorming der celwanden zonden dienen.

De resultaten van enkele andere onderzoekers sluiten zich bij

die van Sachs aan. Zoo komt b.v. Kraus^), die zich bijzonder

voor de physiologische beteekenis der looistoffen geïnteresseerd heeft,

tot de conclusie, dat de gevormde looistof in geen geval meer

aan de stofwisseling deelneemt. Volgens Gerber") verdwijnen de

looistolfen door o.'i^'datie, zonder dat daarbij koolhydraten ontstaan.

Af Klercker') beschouwt de looistoffen als excretieproducten.

Waage') noemt ze nevenprodnktcn der stofwisseling. Büsgen') legt

) 1. c. p. 588.

-) Th. Hartig, Das Gerbmehl, Bot. Zeitung 23. Jahrg. N". 7, 1865, p. 53. Weitere
Mitteilungcn das Gerljmehl betretrend, Bol. Zeitung '2S. Jahrg. X*. 30, 1SÜ5, p. 235.

'} Vergelijtc E.mil Kutschee. Ueber die Verweudung der Gerbsaure iin Stofl-

wechsel der Pilanze, Flora, 66. Jahrg. N". 3, 4 en 5, 1883, p. 37.

*) J. Sachs, Physiologische Untersuchungen über die Keimung der Schmink-
bohne (Phaseolus multiflorus), Sitzungsber. d. kais. Akad. der Wiss. Wien, 37.

Bd., 1859, No. 17, p. 57. Zur KeimLingsgeschichte der Dattel, Bot. Zeitung, 20.

Jahrg., 1862, No. 31, p. 241 en 249. Handbucli der Experimental Physiologie

der Pflanzen, 1865, p. 360.

^) G. Kraus, Grundlinien einer Physiologie des Gerbstofl's, 1889, p. 38 en 44.

^) C. Gerber, Róie des tannins dans les plantes et plus parliculiérement dans
les fruits. Goinpt. retid. 124, p. 1106.

') J. E. F. Af Klercker, Studiën über dieGerbstofTvacuolen. Bihang till K.Svenska
Vit. Akad. Handlingar, Bd. 13. Afd. 111, No. 8, 1888. Ref. Bot. Zeitung, 47. Jahrg.

J889, p. 210.

«) 1. c. p. 250.

'>! M. BüsGEX, Beobachlungen über das Verhalten des Gerbstoiïes in den Pllan-

zeii, Jenaische Zeitscluift 1'ür Nalurwissenschaft, 24. Bd., N. F. 17. Bd., 1890. p.

59. Erlaulerung zu dem Referat über Beobachlungen etc, Bot. Zeitung, 1890, p. 381,
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er iiiulnik n\>, dat ilt- ;;o<liiiio \v;iariioiiiiii<>oii iii fjeeii ^eval lu'l rci-lil

neven om aan ti- nemen, dat di' Inuisti)!' als honwstot' rnnujeert.

Daarenlenen spi-elt \(ilf!,ens Sciiri.z') de looistof hij de altijd ^coeiie

hiaden de rol eeiier rcservcstof.

\ oigeiis eid<elo ondei-zookers moeten de looisiollen in sommijje

i^evalien als at'srlieidiniis|ii()diiUten of als neven|ii-oduUten dei- stof-

wisseling beselionwil woeden, terwijl ze in andere gevallen aan de

storwisseling deelnemen en ais honwniateriaul dienst doen. Tot zoo-

danige resultaten zijn ScnKi,i.-j, Kitsch Kir') en \Vr,sTK.iiMAii'.u M gekomen.

\Olgens S(iii{(ii'.i)i'.u M is de looistof bij den berk en den ahorn

geen reservestof, iloch ook geen afselieidingsprodiikt. iMogeiijk vormt

ze er, zegt genoemde schrijver, een eiiid|)rodiikl der stofwisseling.

()|) de \ raag, welke de plivsiologische l>eteek;^iiis der looistof is,

moet hij evenwel hel antwoord scimldig blijven.

Bij vele onderzoekers heeft de meening ii)gang gevonden, dat de

looistollen dienen (jin dr |ilanleii ie besciieiineii tegen uitwendige

seluulelijke invloeden. Deze zonden \aii zeer ver.scliiilenilen aaril

knnnen zijn. Sï.viii. ") neemt aan, dat de looistof wegens haren onaan-

genamen sniivixk tlieni om ile plant tegen aantasting door dieren,

inzonderheid door slakken, te be.scherinen. ( )ok Kkaus') ziet in de

looistof een beschermingsmiddel en wel niet uilsliiitend tegen dieren,

maar ook dienende om rotting der planten te voorkomen.

Hij planten met overwinterende bladen is Wak.mino ") tot het besluit

gekomen, dal het looistofgelialte <ler oppiihnid de |)lanl \oni' uitdrogen

behoedt, wanneer ze in den winter aan gevtuirlijke droge winden is

blootgesteld en dat ze tegelijk een middel is om den verloren turgor

spoedig te herstellen. Sciiki.i, ') acht het waarschijnlijk, dat de looistof

bij zaden een beschermingsmiddel tegen uitwendige schadelijke invloe-

') E. ScHULZ, Üeber Reserveslolle iii imincrgrüncn Blatterii uiitüi- besonderer

Berücksicliligung iIps GiihstolTL'S, Klora, I8S8, ji. iJöO.

-') J. Si'HKM,, l'hysii)iogischc! Holle ilei' (iei'bsaiiro, Kazan, 1S71 (Riis.sisclij, Botan.

JaliresbtT III. Jalirg., 1875, p. 87ö.

^) l.u |). 73.

*) M. W'estkrmaier, Ziir physiol. Bciicutung des Gerbslotïes in den Pllauzen.

.Silzungsbci'. d. königl. preuss. Akad. dfi- VVis.sensch. zu Berlin, Jahrg. 1885, '2.

tiaibb. p. 11:24 en 1I2Ó.

'') J. ScuKOEDKB, Die Kriilijalirperiodc der Birke (Belula aiba L.) iiiid der Ahorn

(Acer plalaiioïdi'S L.), Die landwirtliscli. Versuehs-Stationeii, Bd. XIV, 1871, p. 14t3.

*) Ersst Stahl, Ftlanzen uiid Scliiiecken, Jenaisciic Zeitschrift für Nalurwissen-

scbaft, XXII. Bd., N. F. XV. Bd., p. ÖOO en 594.

^1 tiniiidltnii-n zu einer Physiologie des (jerbsloH's, 1880, p. 21.

^) K. WAKMiNfi, Beobacliliingen iilier l'llanzeii luit überwiulernden Laubblallerii,

Botan. Cnlralblall, Jahrg. IV. Bd. iü, 1888, p. 350.

'O l.e. p. 877.
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den is. Ook Büsgen ') neemt a;in, dat de looistof de plant bescherming

verleent.

Andere schrijvers hebben aan de looistoffen weder andere functies

toegeschreven. Volgens Gerber ^) gaan ze in vruciiten omzetting en

gisting der suiker tegen en Pfepfer ") acht het zeer waarschijnlijk,

dat de rol der looistoffen ook bestaat in het vasthouden van suikers

en andere stoffen in de cellen. Kutscher *) vindt het meest aannemelijk,

dat de looistof voor respiratiemiddel dient en bij de ademhaling

geoxydeerd wordt.

In verband met de stofwisseling in de plant worden aan looi-

stoffen nog verschillende rollen toegekend. Zoo nam Wigand ') aan,

dat de roode kleurstoffen uit looistoffen ontstaan, eene zienswijze,

die o. a. door Pick "), Miei^ke ') en Tschirch ") is gedeeld geworden.

Sommigen brengen de looistof in verband met de harsvorming.

WiESNER ") gelooft, dat zetmeel en celwand in looistof kunnen worden

omgezet en vervolgens in hars. Ook Schell '°) en Mielke'^) beschouwen

de looistof als een intermediair sttidium lusschen zetmeel en hars en

cellulose en hars. Beiden nemen echter ook aan, dat looistof in

zetmeel kan overgaan. Bastin en Trimble ^'') hebben bij het onder-

zoek der harsgangen in Coniferen ook den indruk gekregen, dat de

looistof met de harsvorming in verband staat.

Volgens BuiGNET ") draagt de looistof in vruchten bij tot de vorming

1) 1. c. p. 58.

2) 1. c.

') W. Pfeffer, Über Aufnahme von Anilinfaiben in lebende Zeilen, Unter-

suchungen aus dem botan. Inslitut zu Tfibingen, 2. Bd., 1886 —188S, p. 310.

*) 1. c. p. 73.

"} 1. c.

''] H. Pick, Ueber die Bedeutung des lothen Farbstotïes bei den' Phanerogamen

und die Bezieliungen desselben zur Slarkewanderung, Botan. Gentralblatt, Jahrg. IV,

1883, p. 2S4.

7) G. MiELKE, Ueber die Stellung der Gerbsauren im Stofïwechsel der Pflanzen,

Programm der Piealschule vor dem Holstentliore in Hambm-g, 1893. Ref. Botan.

GentralblaU, Jahrg. XV, 1894, Bd. 59, p. 281.

8) A. ÏSCHIRIH. Scliweiz. Wochenschr. f. Pharm. N '. 7. Pliarm. Gentralbl. N". 10,

1891, p. 141.

') J. WiESNER, Über die Entstehung des Harzes im Inueren der Pflanzenzellen,

Sitzungsber. d. Wiener. Akad., 1865, 52. Bd. 11. Abt. p. 126 en 129. Ref. Jahres-

ber. über die Forlschrilte der Cliemie etc, 1865, p. 627.

^") 1. c.

11) 1. c.

12) E. Bastin en H. Trimble, A contribution to the knowledge of some North

Amerikan Goniferae, Amer. Journ. Pharm. 68, 1896.

1') H. BuiGNET, Reclierches sur la malière sucrée contenue dans les fruits

acides, son origine, sa nature ot ses transformalions, Gompt. rend. 51, p. 894.
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van suiker en volijons Stadi.kk '; levert ze in (ie nectaiiën van

( >en(»iiii'ia en Saxifra;i^a Iie4 iiiateriaal voor lie vorming der lionig.

In verband inel de |ilivsiologiselie beteckenis der looisloHen en ile

stofwisseling in de planten komt het mij wenselieiijk voor, er op te

wijzen tot welke resultaten de botanici gekomen zijn. wat de ver-

plaatsing en hel ontslaan der looistollen belret'i.

Eenige onderzoekers nemen aan, dat de looistof zich in de plant

veri)i;iatseii kan. id. Krais, Mgem.er en Wkstermaikk. Volgens Krals')

verplaatst de looistof zich als zoodanig. .Moki.i.kr') acht hel waar-

schijnlijk, dat de koolintlraten zich in den vorm van Jooistofverbin-

dingen verplaatsen. Wkstermaikr ') laat hel onbeslist of looistof als

zoodanig zich verpltxatst en of het zetmeel in den vorm van een

oplosbiuir koolhvdraat of in dien \an looistof zich verpl;u\lsl.

Over het ontstaan der looistollen in ile |dant zijn de meeningen

der botanici verdeeld. Zooals boven reeds is vermeld, is volgens

S< Hi,KiDK.N ' de looistof een onlledingsprodnkt van den celwand.

Volgens Th. Haktu;" ontslaai ze bij hel kiemingsi)roces van Quercus

peduncnlala nii zetmeel. Ook volgens SfiiEi.i, ') wordt bij de kieming

der za<len van Kaba vulgaris en Pisum saliviim looistof uit zetmeel

gevornul. .Miei.ke") neemt aan. dal de looistollen uil koolhydraten

oiitsiaan, uit looi.stofglucosiden, en ook uit zetmeel en cellulose.

Westehmaiek '; beschouwt ze als een assimilalieprodnkt. doch neemt

ook aan, dat ze bij ontleding van eiwilslotfen gevormd worden.

Volgens Schrokder") worden ze door oxydatie uit in de planten aan-

wezig organisch materiaal gevormd. Kraus") gelooft, dat het afval-

producten zijn van amidea<*hlige siolfen, die bij de vorming van

eiwiistolfen ontsliuin. Door de waarnemingen van .Mof.li.eu '-) Itij de

') S. Stadler, Beitrage zur Eenntni.ss der Ncctarien und der Biologie der

BlQthen, Bcrlin 18><G.

-) G. Kraus. Grundlinien zu eiiien Physiologie des GerbstolTs, 1889, p. 20.

*) Herma.v Mokllkr, Anatom. 'Jntersuchungen über das Vorkominen derGerb-

saure, Ber. d. deulschcn bol Gesellsch. Bd. VI, p. LXXX.
'I M. Wkstkrmaikr, None Bt-ilragc* ziir Kcnnlniss der phy-siologisclien Bedeuliing

des Gerb.>totTtfS in den Pllaiizengewebfi), SilzuDj(;sbiT. d. krinigl. preu-ss. Akad. d.

Wiss. zu Berlin. Jahrg. 1887. 1. Haibb. p. 134.

') l.c. p. 141.

«) l.c. p. 10-2.

') l.c.

«) l.c.

*; Zur physiol. Bedeutung des Gerbstoiïes in den Prianzen, l.c. p. 1124.

"") l.c. p. 140.

") Grundlinien, p. 47.

'-) MuKLi.i:u. .Mitl. des naliirw. Vercins f. Neu-Vorponiniern und Hiigeii iiiGrcifs»

wald. 18»7.
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l)ia(lcii \an Anipelopsis lio<!erace;i on door die \aii BfSGKN'; hij

kiemende zaden van Vicia Falia en hij \ei\vonde hladen, die zicli

op eene tienpi'ocentisclie oplossing van druivensuiiver bevonden, is

het ontstaan van looistof nit suiker aangetoond geworden.

Door Kkaus^) en WestekmaieRj') is er op gewezen, dat in sommige

gevallen de \'orming der looistoffen afhankelijk is van den invloed

van het licht.

Uit het bovenvermelde blijkt, dat de meeningen der botanici over

de physioiogiselie, iieteekenis der looistoffen zeer uiteenloopen. Men
kan ze in hoofdzaak als volgt samenvatten. Volgens sommigen hebben

de looistoffen voor de plant geen waarde en zijn het afvalprodukten

der stofwisseling. Anderen zien in de looistotfen beschermingsmiddelen

tegen verschillende schadelijke uitwendige invloeden. Weinigen geloo-

ven, dat de looistoffen bijdragen tot opbouw van het plantaardig

organisme. Enkelen meenen, dat de looistoffen verschillende functies

kunnen vervullen.

Door versi'hillende schrijvers, o. a. door CzAPf:K ') in zijne Bio-

chemie der Pflanzen en door Dekker") in zijne Botanisch-chemische

Monographie der Tanniden, is ei- op gewezen, dat de veelvuldige

onderzoekingen o\er de physiologie der looistoffen tot nog toe weinig

resultaten \an beteekenis hebben opgeleverd. Dekker komt tot de

conclusie, dat, zoo men aan deze groep van verbindingen eene betee-

kenis voor de plant moet toekennen, wat hij waarschijnlijk acht,

het geheel nog niet vast staat, welke functie ze vervullen. Noll ")

laat zich in Strasburger's Tjehrbuch der Botanik in gelijken geest

uit. Dat de physioiogiselie beteekenis der looistoffen nog zoo in het

duister ligt, wordt aan verschillende oorzaken toegeschreven. Zoo

gaven volgens Czapek ^) soms enkele langs mikroskopischen of che-

mischen weg vastgestelde feiten aanleiding tot generalisatie en tot het

ontwerpen van onhoudbare theorieën. Dekker 'j wijst bovendien nog

op de onvolkomenheid der methoden van onderzoek en het eenzijdig

gebruik er van, waardoor looistoften soms met andere plantenstolfen

verwisseld zijn geworden.

Xaar mijne meening moet de voornaamste oorzaak daarin gezocht

1) l.c. p. 34 en 35.

-) Gfundlinien, p. 20 en 44.

3) Zur physiolog. Bedeutung des GerbstolTes in den Pflanzen, l.c. p. 1117. Neue
Beitrage etc. l.c. p. 128 en 133.

•*) 1. c. p. 588.

°) 1. c. D. I, p. 220.

«) 1. c. 8. Aufl. 1906, p. IHU.

'!)
1. e. p. 588.

s)
1. c. D. I, p. 21(1 en 211.
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worden, «lul hij liet nuikeii van gevoiglrekkiiigen dikwijls veel Ir wtMnif?

kriliek is uilfreoelend. Het plivsinioiiiscii luoistofvraagstiik is zeer

zeker een zeer moeilijk [noMeeui, bij welks beantwoording niet een

proot aantal t'aetoren rekening gehouden moet worden. Deze factoren

zijn in meerdere of mindere mate aan ons bekend, docli ook on-

bekende taetoren kunnen in liet spel zijn. Vandaar dat bij hel

maken van gevolgtrekkingen de meest mogelijke voorzichtigheid dient

in -iiclit genomen te worden, liij het geven van eene verklaring van

een waargenomen verschijnsel dient ernstig overwogen te worden

of ze de eenig mogeliike is en moet men op ver.schillende wijze door

het nemen van vergelijkende proeven ze trachten te bewijzen. Dit

alles heeft lang niet in znlk eene mate plaats gevonden als de in-

gewikkeldheid van het probleem eischt. Naar aanleiding van enkele

waarnemingen hebben vele onilerzoekcrs verklaringen gegeven, terwijl

ook andere zeer |)lausibel waren, of de meeniiigen van andere ondor-

zoekers bestreden, die mi.sschien een juister inzicht hadden, al hadden

deze ook zelf daarvoor geen voldoende bewijzen kunnen bijbrengen.

Zelfs ernstige onderzoekers zijn in die fout vervallen. JMet een enkel

voorbeeld wil ik dit toelichten. Ik zal nl. aantooiieii op lioe losse

Ljronilen, de mogelijkheid, dal de looistoll'en voor bouwmateriaal zouden

kunnen dienen, verworpen is geworden.

Zooals hierboven reeds is vermeld, gelooft Sachs niet, dal de looi-

sloffen op eeni'^erlei wijze als bouwnialeriaal bij de weefselvorming

fiingeeren. Deze meening vindt bij S.u iis haren steun deels in waar-

neming, deels in eene mijns inziens onjuiste gevolgtrekking. Sachs ')

constateerde, dat bij de kieming van zaden, die geen looistof in het

endospciin of in het embryo bevatlen, bij de vveefselvorniing looi-

stoll'en optreden en wel allereerst daar, waai- de weetselvorining juist

begonnen is. Nimmer z^ hij gedurende de kieming de looisloli'en

verdwijnen of verminderen. In andere gevallen, ui. iiij den eikel eii

bij den kastanje, waar het embryo looistof beval, nam hij ook geen

vermindering wiuir, eerder nog eene vermeerdering. Overeenkom-

stige waarnemingen deed hij bij de ontwikkeling van knoppen.

Sa( lis besluit uit de medegedeelde feiten, dat de looistoffen op de

pliUilsen, wiwir ze gevormd worden in de jdant blijven liggen en dat

ze dus niet aan de weefselvorming deelnemen, want was dit het

geval, ilan zou men eene vermindering hebben inoelcii waarnemen.

Ik vind deze gevolgtrekking onjuist. Op grond \aii de waiirnemingcn

van Sachs zou iikii evengoed eene andere kunnen maken, nl. deze,

') Physiolog. Unleniucbungcn libei- «Jie Keiniuiig der Scliininkbohne, 1. c. p. 111.

/iir Kcimiint:s(j<'sciii(htc der Datlcl, I. c. \>. ^4(>. Ilandbiich der Expeiiminlai-

Pbysiuiogie der l'llaiizcn, 1865, p. Stil.



( 688
)

dal op gfoiid van het veelvuldige optreden of voorhanden zijn van

loois'.oHeii bij de weefselvorming, die stotfen waarschijnlijk daarliij

eene verrichting te vervullen hebben. Echter aciit ik absolnnt niet

door Sachs bewezen, dat de looistof op de plaats, waar ze gevormd

wordt, blijfl liggen en dat ze niet voor bouwmateriaal bij de weefsel-

vorming dient. Wanneer nl. bij de ontkieming der zaden meer looi-

stof gevormd wordt dan er omgezet wordt, behoeft er geen vermin-

dering van het looislofgehalte plaats te vinden en zal er zelfs eene

vermeerdering kunnen plaats hebben. Voor de reservestoflfen als

zetmeel en vette olie mag men niet aannemen, dat ze rechtstreeks

aan den bouw der celwanden deelnemen. Ze moeten eerst in oplos-

bare stoifen worden omgezet, (iesteld nu, dat ook de looistof tot

deze categorie behoort, d. w. z. tot de bouwstoifen, die in opgelosten

staat in de plant aanwezig zijn, dan is er niets be\reemdends in

gelegen, dat voor het onderhouden van den groei voortdurend vol-

doende van deze bouwstof aanwezig is en dat soms, nl. wanneer

uit de reservestof er meer van geproduceerd wordt dan bij den groei

van de celwanden \erbruikt wordt, het looistofgehalte toeneemt.

Bewezen is het althans niet, dat de looistof, omdat geen vermindering

er van plaats vindt, op de plaats, waar ze gevormd is, onverbruikt

blijft liggen en niet dient voor den opbouw van de celwanden.

Evenals Sachs neemt ook Kraus') aan, dat eene vermeerdering van

het gehalte aan looistof bij het kiemingsproces bewijst, dat deze stof

niet verbruikt wordt en niet voor bouwstof dient. Zoo zegt Kraus

betreffende het kiemen van den eikel op gi-ond van quantitatieve

bepalingen van het looistofgehalte, dat niet alleen geen looistof vei'bruikt

wordt, maar dat hare hoeveelheid zelfs toeneemt en ze dus niet dient

voor den groei.

Terwijl Sachs bij de kieming van zaden alleen vermeerdei'ing van

het looistofgehalte waarnam, nam Schell") bij sommige planten ver-

meerdering en bij andere vermindering of verdwijning waar. In het

eerste geval neemt Schelt, in overeenstemming met Sachs aan, dat

de looistoffen nevenprodukten der stofwisseling zijn, doch in het

laatste geval beschouwt hij ze als bouwstoffen. In \erband met het

reeds vermelde spreekt het van zelf, dat ik ook met de gexolg-

trekkingen van Schell niet kan instemmen. Naar mijne meening

behoeft men op grond van de waarnemingen van vermeerdering

van het looistofgehalte in sommige gevallen en van vermindering

in andere nog niet er toe te besluiten, dat de looistoffen in verschil-

lende planten zich zoo verschillend gedragen. Gesteld dat in beiderlei

1) Grundlinien, p. 38.

2) l.c. p. 876.
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gevallen de looistoffen bouwstoffen zijn, dan kan het alleen reeds

van de liocveellieden. die geproduceerd en verbruikt worden, af iiangen,

of vermeerdering of veruiindering van liet geiialte zal pUwls Niuden.

Zeer plausibel acht ik het ook, dat bij eene en dezelfde plant, al

njianlat ile omstandigheden zijn, nu eens vermeerdering, dan weder

vermindering pUxats vindt.

.Meerdere botanici nouieii aan. dal de looistoffen zich iu de |)laut

verpU\iitsen kunnen. Over de wijze, waarop dit geschiedt, loopen

de meeningen uiteen, doch waar geen meeningsvei"schil o\er kan

bestaj^n, is dal de mngelijkheitl eener verplaatsing de beantwoording

der vraiVg, of ze voor buuwmateriaal kunnen dienen, veel ingewikkelder

niiuikt. De vermeerdering en de vermindering van het looistofgehalte

van eenig plantendeel behoeven dus niet alleen van productie en

verbruik af Ie hangen, maar ook aanvoer en af\oer zijn factoren,

waarmede rekening moet gehouden worden. Alleen uit de omstan-

digheid, dat het gehalte aan looistof in eene kiemplant of in een

plantendeel toeneemt of afneemt, valt niets af te leiden, dat voorde

beantwoording dei- vraag betreffende hare beteekenis als bouwstof

eenige waxinle heeft.

Voor het bestudeeren der plnsiologische beteekenis der looistof zijn

lilt uu toe iloor de botanici hoogere planten gekozen. Voor de studie

der ingewikkelde levensprocessen en van de physiologische beteekenis

der chemische bestanddeelen leveren, naar mij voorkomt, sommige

lagere |ilanlon bepaalde voordeelen op boven hoogere met zooveel

meer gecompliceerden bouw. Bijzonder geschikt voor zoodanige studie

schijnen mij de dikkere soorten van het geslacht Spirogyra. Wel is

Wimr is i\Q looistof van Spirogyra notr niet chemisch onderzocht ge-

worden, doch op grond van talrijke mikrochemische reacties kan

men met eene vrij groote mate van zekerheid aannemen, dat Spirogyra

in het celvocht eene aanzienlijke hoeveelheid looistof bevat. Door

DK Vrik.s') is dit na abnormale phvsmolyse met verschillende looistof-

reagenliën tiangetoond, o.a. met ferrizouten, kaliimibichromaiit en

osmiumzuur. Behalve de genoemde reagentiën geven ook vele andere

in het celvocht neerslagen, die volkomen overeenkomen met de neer-

slagen, die ilaiirniede in oplossingen van looistoffen teweeggebracht

worden.

De voordeelen, die dikke soorten van het geslacht Spirogyra i\un-

bieden boven hoogere planten, zijn de volgende. Stukjes der draden

') H. DE Vries, Plasmolytische Studiën fiber die Waod der Vakuolen. Pringsli.

Jahrb. f. wissonscli. Bolanik, B<l. 16, 18S."j, Heft t, p. 57."). Over looislofreaclirn

van Spiropyra nilida, .Maandblad voor Natuurwolenschappen, 18S5, N*. 7, Over.

druk, p. 7.
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kan men niikioskupiscli onderzoeken zondei' ze te doodeii of (e

beseliadigen en de veranderingen in de cellen kan men bij de levende

plant l)estndeeren. Ze leenen zich bijzonder goed \'Oor allerlei proef-

nemingen. Om ze te iianteeren zijn ze niet te klein en voor mikros-

kopiscli onderzoek niet te dik. De verschillende bestanddeelen in de

cellen zijn gemakkelijk onder den mikroskoop waar te nemen.

Esenals bij eencellige algen is zeer waarschijnlijk ook bij Spirogyi'a

een tiansport van voedingsstoften \an de eene cel naar de andere

bnilengesloten. Deze belangrijke factor, waarmede wij bij hoogere

planten rekening moeten honden, kan bij Spirogyra in veel gevallen

bniten beschonwing blij\en. Door middel van centrifugeeren kan men

allerlei afwijkingen verkrijgen als meerkernige cellen, kernlooze cellen,

cellen met veel en weinig chromatophoren-massa en zelfs chromato-

phorenvrije cellen. Hierdoor is men o. a. in staat het assimilatieproces,

nl. het opnemen van koolstof door middel der chromatophoren nit

het koolznuranhydride der Ineht onder den invloed van het licht nit

het levensproces nit te schakelen. Bij Sprirogyra heeft men gelegenheid

een aantal vergelijkende proeven te nemen, die bij hoogere planten

niet genomen knnnen worden, en dtiordat sommige factoren buiten-

gesloten zijn of uitgeschakeld kunnen worden, kunnen andere met

meer kans van slagen bestudeerd worden.

Omdat het onderzoek van hoogere [ilanten voor de kennis van de

|>hysiologische beteekenis der looistoifen nog zoo weinig bevredigende

resultaten heeft opgeleverd, heb ik op grond van de bovenvermelde

overwegingen bij lagere planten, inzonderheid bij Spirogyra, eens

beproefd meer positieve gegevens voor de oplossing van het physio-

logisch looistofvraagstuk te verkrijgen.

Hierbij deed zich allereerst de vraag voor, welke methode daarvoor

het meest in aanmerking kwam. Bij de hoogere planten zijn door

de onderzoekers, die zich met het vraagstuk hebben beziggehouden,

verschillende methoden gevolgd geworden. Van de vele stoffen, die

met looistoften verkleuringen of neerslagen geven, zijn het vooral

ferrizouten en kaliumbichromaat geweest, waaraan de onderzoekers

de voorkeur gegeven hebben. Vooral van kaliumbii-hromaat, dat met

looistoffen een roodbruin of geelrood neerslag geeft, is een veelvuldig

gebruik gemaakt, o. a. door Schroeder '), Schell -), Kutscher '),

RuLF *) ScHULz °) Moelt.er ") eu BüsGEN "). Kutscher \ervaardigde eene

1) l.c. p.lïo. 2) 1. c. p. 873. 3) i_c. p 38 en 39.

*) P RuLF, Ueber das Verlialten der Gerbsaure bei der Keiinung der Ptlanzen,

Zeitschrift für Nalurwiss. in Halle, LVii. Bd. Vierte Folge Bd. 111, 1SS4, p. 42.

5) 1. c 227.
<>) Hermann Moellkr. Anatomische Untersuchungen über das Vorkominen der

Gerbsaure, Eer. d. deutschen botan. Gesellsch., Bd. VI, 1888, p. LXVl.
7) l.c. p. 13.
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scliixal met acln \akkoii, \vatir\aii de kleur overceukwain met de

klem- van liet neerslag, doeh die in verschillende mate sterk gekleurd

waren en wel zno, dal de sterkte van de kleur van twee opvolgende

vakken telkens evenveel verschilde. Deze schaal diende ter bepaling

van de sterkte lier neerslagen.

Krai's 'j l)epaalde de hoeveelheid looistof door titratie met kalium-

permanganaat of sloeg de looistof neer met kopei'acetaato[)lossing en

woog het neergeslagen koper als koperoxyde. De litriinetrische bepa-

ling met kaiinmiiermaniranaal paste ook Rulf ') toe.

De l)Ovengenoenide titrimetrische en gewichtsanalytische iMClhuden

kunnen natuurlijk bij een klein object als Spirogyra niet worden
toegepast: bovendien beantwoordde geen enkele methotic aan den

eisch, die ik mij had gesteld. Ik wilde nl. over eeiie methode be-

schikken om bij een en dezelfde cel op verschillende tijdsti|)pen het

looistofgehalte te bepalen met voldoende nauwkeurigheid ora eene

vermeerdering of vermindering er van te constateeren zonder de cel

te dooden of noemenswaardig te schaden. De behoefte aan zoodanige

methode had zich duen gevoelen bij het onderzoek van verschillende

abnormale cellen als meerkernige, kernlooze en cellen met veel,

met weinig en zonder cliromatophoren. Terwijl ik hij het onderzoek

van zulke cellen door metingen den groei kon bepalen en uit de

grootte der zetmeelhaiirden kon atleiden of het zetmeelgehalte toege-

nomen of afgenomen was, was het mij niet mogelijk bij een en

dezelfde cel eene voorstelling te verkrijgen \an het looistofgehalte in

verschillende perioden van haar bestaan. De gebruikelijke reagentiën

laten slechts een enkel onderzoek toe, omdat nl. bij het onderzoek

de cellen gedood worden. Ik moest dus naar eene andere methode
omzien.

Ik legde mij de vraag voor of methyleenblauw misschien a;iii hii

gestelde doel zou kunnen beantwoorden. Volgens I'ihikkr') gaat dit

met looistof in de levende cel eene verbinding iuan, die zich als een

fijn blauw neerslag afscheidt. Voor verschillende physiologische onder-

zoekingen worden door 1'kkkfkr, anilinekleurstofTcn, inzonderheid

methyleenblauw, zeer warm ixanbevolen. Flij zegt daarover o.a. het

volgen<lc';: ,,In allen Kallen werden also Mcihyleublau und andere

Farbstode wertvolji- lieagcntien sein, mit deren Hidfe, oline Sclia-

digung Anfschlüsse über Vork(»mmen nnd Verteilung gewisser Körper
in der Zelle zn crhalteu sind. Mit soldier vielseitig ausnutzbaren

') Grundiinifn, p. 01.

') l.c. p. 1-2.

3) I. c. p. 1'JÜ.

*) 1. c. p. 1!)1.

46
Verslagen der Afdeeliug Naluurk. Dl. XV lil. A". 1909/ 10.



to

( 692 )

Methode lasst sicli iintei' richtiger Erwagung riach vielen Richtungen

hin eine Kontrole des jeweiligen Zustandes des Zellsaftes iind der

Veniiideningen diescs iin Laufe der Entwieklung erreiclien." Bij

gebruik \'aii verdiiiide oplossingen gaat het indringen van niethy-

leenblauw in het plantenlichaam en de ophooping er \an in het

celvocht volgens Pfeffer ') zonder het leven te schaden voort en

zelfs, wanneer volkomen verzadiging is ingetreden, blijkt het nog

onschadelijk. Tot de verschillende objecten, waarmede Pfeffer expe-

rimenteerde, behoorde ook Spirogyra.

De proeven van Pfeffer werden door mij eenige malen herhaald

bij Spirogyra maxima, doch met zeer ongnnstigen nitslag. In de

cellen werd zelfs na verloop van eenige dagen slechts een gering

korrelig neerslag verkregen en bleef althans de grootste hoeveelheid

looistof in oplossing; bovendien bleken ook zeer verdunde oplossingen

nog in hooge mate schadelijk te werken. Ik kan dus nog niet in-

stemmen met de loftuitingen van Pfeffer over zijne methode van

onderzoek. Na deze teleurstelling werd naar eene betere methode

gezocht.

Met een aantal stoffen, die met looistoffen neerslagen geven,

alkaloïden, antipyriue, ammoninmvanadaat en vele andere, werden

bij Spirogyra maxima voorloopige proeven genomen. Van al de onder-

zochte stoifen bleken caffeine en antipyrine de minst schadelijke te

zijn, waarom van de werking van deze beide stoffen eene meer uit-

voerige studie gemaakt werd, ten einde hare waarde voor de studie

van het physiologisch looistofvraagstuk te leeren kennen. Hierbij

werd vooral op liet volgende gelet, nl. of de stoffen spoedig in de

cel en tot in het celvocht doordringen, of eene volledige praecipitatie

van de looistof in de cel te verkrijgen is en welke concentratie de

oplossingen in verband hiermede moeten bezitten, op den aard van

het neerslag, of het neerslag na verwijdering van het praecipitatie-

niiddel weder oplost, of de sterkte van het praecipitaat beantwoordt

aan de hoeveelheid looistof in de cellen aanwezig en of de methode

als voldoende onschadelijk te beschouwen is. Na een aantal proeven

met antipyrine- en caffeine-oplossingen van verschillende sterkte, die

ik gedurende korlon of langen tijd liet inwerken, is mij het volgende

gebleken.

De antipyrine- en caffeine-oplossingen dringen snel in de cellen

door en veroorzaken bij voldoende concentratie spoedig in het cel-

vocht een jieerslag, dat uit kleine korreltjes of bolletjes bestaat, die

in aanhoudende heen en weer gaande beweging zijn. Om de looistof

') 1. c. p. 195, 196 eu 197.
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zoo volledig mogelijk te praecipiteeren is liet vvensclielijk antipyrine-

oplossingen niet slapjier dan van 1 */, en caffeine-oplossingen niet

slapper dan van ',',„ "/o t^ gehrniken. Al naarmate hel looistofgolialte

grooter is, is liet praecipiUwt sterker. Niet zelden is liet praeoipitaat

zoo sterk, dat men ilo kern, die men bij Spirogyra maxima anders

gemakkelijk kan waarnemen, volstrekt niet kan onderscheiden en

soms is het praecipitaat zelfs nog sterker. Hrengt men de Spirogv ra-

draden weder in slootwater of gedistilleerd water, dan is het prae-

cipita^it na korten tijd, b. v. na tien minuten, weder verdwenen en

zien de Spirogyra-draden er weder nit als voor de proef. Men kan

volstrekt niet bemerken, dat er iels mede heeft ]ilaats gevonden.

Blijven de S[)irogyra-draden in de oplossingen, dan bezinkt het neer-

slag en vereenigen de kleine bolletjes of kogeltjes, waaruit het beslaat,

zich langzamerhand tot grootere volkomen kleurloos schijnende bollen,

die soms zeer groot kunnen zijn en zeer veel op velbollen gelijken.

Zoodanig deed zich gewoonlijk het neerslag voor na verloop van

enkele dagen. Het bezinken van het neerslag in de cellen en de

vereeniging der kleine kogeltjes tot gi-oote zuiver bolvormige massa's

bewijst, dat het neerslag zwaarder is tian water en dat het vloeibaar

is. Uit verschillende gegevens leid ik af, dat het niet dnnvloeibaar

is, maar dik\ lueibaar. De vereeniging tot groote bollen gaat lang-

zaam en kan b. v. door eenige minuten te centrifugeeren niet tot

stand gebracht worden. Wanneer de Spirogyra-cellen met het nit

bollen bestaand neerslag in water worden gebracht, lossen de bollen

op. \h' oplossing givat echter langzamer dan die van het pa-s ontstane

en nog fijn verdeelde neerslag. Brengt men de prae])aratcii in plaats

van in water in ijzerchloride-oplossing, dan worden de bollen blauw

gekleurd, terwijl het celvocht niet blauw gekleurd wordt. Rationeel

is het bij deze proef caffeine-oplossing als praecipitatie-middel te

gebruiken, omdat antipyrine met ijzerchloride eene roodviolette ver-

kleuring geeft. Daar de aldus gekleurde verbinding oplosbaar is en

zich gemakkelijk verspn-ideji laat. is ook liij getiruik van antipyrine

de looistofreaclie met ijzercidoride bij de bollen waar te nemei.i en

het wegblijven er van bij het celvocht te consfateeren, wanneer

althans het ijzerchloride snel genoeg inwerkt. Brengt men de prae-

|tarat<-n uit de antipyrine- of callbiiio-o|)lo.ssing in eene écnprocentische

osmiumzuur-oplossing, daii worden de bollen minvankclijk blauw-

achtig en sjjoedig dojirna zwart gekleurd, terwijl het celvocht on-

gekleurd blijft.

L'it de jiroeven met ijzerchloride en osmiumzuur blijkt, dat de

looistof door fcne éénprocenlische anlipyrine-oplossing en eene '/lo'

priK-entisclie calïeiiie-o|ilossing volkinnen of nagenoeg volkomen wordt

46*
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neergeslagen, want anders zou ook het celvocht blauwkleuring of

zwartkleuring liebben moeten vertoonen. Lost men het antipyrine-

of calfeine-neerslag op, hetzij het pas ontstane fijn verdeelde, hetzij

het tot bollen samengepakte, door de Spirogjra-draden in water te

brengen en voegt men dan ijzerchloride-oplossing of osmiumzuur-

oplossing toe, dan wordt het celvocht blauw of zwart gekleurd,

ovenals dit het geval is met cellen, die niet met antipyrine- of cafFeine-

oplossing zijn beiiandeld geweest. Wanneer in antipjrine- of calFeine-

oplossing de cellen eindelijk afsterven, worden de bollen bruin ge-

kleurd ; hunne oplosbaarheid in water is dan minder geworden doch

met ijzerchioride en osminmzour geven ze nog de vermelde reacties.

Door vergelijkende proeven met antipjrine- en catïeine-oplossingen

en verschillende andere looistofreagentiën, als kaliumbichromaat, os-

miumzuur en ferrizouten, bij Spirogyra-cellen met verschillend looi-

stofgehalte stelde ik vast, dat de sterkte der antipvrine- en catfeine-

neerslagen o\ei-eenkwam met de sterkte der neerslasen en verkleu-

ringen, die de andere hierboven genoemde reagentiën gaven. Voor

deze proeven dienden Spirogyra-draden, die eenige weken van te voren

gecentrifiigeei'd waren geworden en waarin zich ook allerlei abnor-

male cellen bevonden, als kernlooze, chroraatophorenvrije, meer-

kernige enz. Het looistofgehalte van de cellen dezer draden was zeer

verschillend. Eerst werden de draden met antipyrine- of catfeine-

oplossing behandeld en de sterkte der neerslagen in de verschillende

cellen genoteerd ; daarna werden de draden in water gebracht en

wanneer de neerslagen weder opgelost waren, in eene oplossing van

kaliumbichromaat, osmiuumzuur of ijzerchloride, waarna weder ge-

noteerd werd, hoe de reacties bij de verschillende cellen waren uit-

gevallen. Bij vergelijking der verschillende aanteekeningen bleek,

dat de sterkte der antipyrine- en catfeine-neerslagen overeenkwam

met de sterkte der reacties met de andere reagentiën \erkregen en

dus beantwoordde aan de sterkte der hoeveelheden looistof in de

verschillende cellen aanwezig.

De sterkte der neerslagen met antipyrine en caffeine -vverd op ver-

schillende wijze beoordeeld. Zoo w^erd er op gelet, of de kern, die

bij Spirogyra maxima onder normale omstandigheden zeer duidelijk

te onderscheiden is, na praecipitatie der looistof nog te onderscheiden

was. Verder werd nagegaan of de ophangdraden, de chromato-

phoreii en de zetmeelhaarden boven en beneden in de cel nog waar-

neembaar waren. Om te beoordeelen in welke cellen de neerslagen

het sterkst waren, werden niet alleen na de praecipitatie de ver-

schillende cellen met elkaar vergeleken, doch ook werd nagegaan

in welke cellen het neerslag het eerst optrad en na overbrenging in
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water het langst waarneembaar bleef. Het was mij iil. gebleken,

dat hol neerslag het eerst optreedt in de cellen nut het grootste

looistofgehalte en dat het in die cellen, wanneer de draden wccfer

in water gebracht worden, het langst waarneembaar blijft.

In verband mot hot gobrnik, dat ik mij voorstelde van de anli-

pyriiie- en caffeine-oplossingen te maken, was het van veel belang

te weten in welke mate deze oplossingen schadelijk voor het leven

zijn en of een kort verblijf der Spirogyru-dradon in <lczo oplossingen,

noodig om eene voorstelling van het luoislofgehalte Ie vcrkrijiicn als

onschadelijk of nagenoeg onschadelijk zou knimen beschouwd wordeu.

Het bleek mij, dat wanneer eene éénprocentisclio ;uitip\ riiio- of eene

7,„-l*'"*^i"f'i''^t"he cafïcino-oplossing genomen werd, met slootwater of

gedistilleerd water bereid, dus eene oplossing van zoodanige concen-

tratie, dat alle of nagenoeg alle looistof in de cellen neergeslagen

werd en de Spirogyra-dradon in deze oplossing bleven, geen deelingen

meer optraden on dat de groei zeer spoedig tot staan kwam ofwel,

dat in het geheel geen groei meer plaats vond. Werden daarentegen

oplossingen gebruikt, die tienmaal slapper waren, dus oplossingen,

die geen neerslagen in de cellen teweegbrachten, dan l)K"k uil ver-

gelijkende proeven met Spirogyra-draden, die zich in sluotwalor of

gedistilleerd water bevonden, dat door antii)yrine en caflbine de groei

vertnuigd word en dat minder kern- en celdeelingen plaats vonden.

Met eene éénprocentische aniipyrine-oplossing on mot eene '/lo"

procenlische en eene éénprocentisciie caffoine-oplossin'g nam ik proeven

om lo zien, of een dagelijksch verblijf in die oplossingen gedurende

tion minuten voor Spirogyren, die in sIo()twat(>r gokwookl werden,

schadelijke gevolgen had. De tijd van Je uiiunU'u woid genomen,

omdat die tij<i voldoende is voor een onderzoek naar het looistof-

gehalte. Het resid'iuxt van deze proeven was, dal niot met zekerheid

kon worden gecon.staleerd, dat de gevolgde meliiode van onderzoek

een schadelijken invloed op de Spirogyren uitoefende. Nu eens was

de groei der draden, die voortdui-end in slootwater geweest waren,

sterker, dan werlor die dor draden, die periodiek mol aniipyrine- of

catTeine-opIdssing behandeld waren. Niet onwaarschijidijk is hot, dat

de gevonden verschillen grootendeels afhankelijk zijn vau den aard

der onderzochte cellen. Ik vermoed dit, onnlat de groei van verschil-

lende cellen in luirmale on gelijke voodingsvloeistoiïen eveneens vor-

.schillen oplevert. Uit de resultaten der genomen pi'oeven mag worden

afgeleid, dat een dagelijksch kort verblijf der Spirogyra-dradon in de

verschillende oplossingen voor den groei en voor hol levousprocos in

het algemeen van weinig beteekenis is. De iiierboven aangegeven

methode van omlerzoek naar het looistofgehalte kan ik daarom zeer
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aanbevelen, vooral wanneer men dezelfde cellen telkens na verloop

van eenigen tijd wil onderzoeken zonder ze te schaden.

Voor zoover ik heb kunnen nagaan zijn antipjrine- en caffeine-

oplossingen nog niet voor mikrochemisclie looistofreagentiën in aan-

merking gekomen. Volledigheidshalve wil ik er op wijzen, dat toch

zulke oplossingen reeds bij mikrochemisch onderzoek door botanici

gebruikt zijn nl. door Loew en Bokorny^) en wel voor het aan-

toonen van niet georganiseerd actief eiwit in de levende cel. Door

de vermelde reagentiën zou dit in den vorm van kleine kogelties,

door de beide schrijvers proteosomen genoemd, uitgescheiden worden.

Dit is dus eene geheel andere verklaring van het verschijnsel, dat

eene antipvrine- of cafteine-oplossing ia de levende cel teweegbrengt,

dan de door mij gegeven verkkxring. Üp grond mijner hierboven

medegedeelde onderzoekingen blijf ik evenwel bij mijne opinie, dat

antipyrine- en cafteine-oplossingen waardevolle looistofreagentiën zijn

en neem ik aan, dat Loew en Bokorny eene onjuiste verklaring van

het door hen waargenomen ^•erschijnsel gege\'en hebben.

In het historisch o\'erzicht heb ik er op gewezen, dat, wat de

physiologische beteekenis der looistoffen betreft, onder de onderzoekers

veel verschil van meening bestaat en dat men volgens de meening

van verschillende botanici nog weinig als voldoende bewezen kan

beschouwen en men hier eigenlijk voor een vraagstuk staat, dat nog

in geenen deele tot oplossing is gebracht. Zooals hierboven reeds is

medegedeeld, heeft de zienswijze, dat de looistoffen zouden kunnen

dienen voor de vorming van celwanden, weinig ingang en veel be-

strijding gevonden. Met behulp der door mij uitgewerkte methode

is het mij thans bij Spirogyra gelukt feiten aan het licht te brengen,

die er op wijzen, dat de looistof eene belangrijke rol moet spelen

bij de vorming der celwanden, dat ze gedurende dit proces verbruikt

wordt en zeer waarschijnlijk dus daarbij voor bouwmateriaal dient.

Hieronder zal ik eenige waarnemingen mededeelen, die daarop be-

trekking hebben. Ze betreffen in de eerste plaats de copulatie.

Cellen, die neiging tot copulatie vertoonden, vond ik rijkelijk

voorzien van looistof. Ik kon constateeren, dat gedurende de copulatie

het looistofgehalte minder werd en in de volwassen zygosporen, die

opgevuld waren met reservestof, kon ik alleen met ijzerchloride soms

nog eene zwakke looistofreactie waarnemen. Uit het bovenvermelde

volgt nog niet, wat er met de looistof plaats vindt, doch wanneer

men de copulatie meer in bijzonderheden nagaat, dan blijkt het, dat

er zeer veel grond is om te vooronderstellen, dat althans een deel

1) O. Loew en Th. Bokorny, Versuche übor aktives Eiwciss für Vorlesung

und Praktikum, Biologisches Gentfalblatt, 1891, XI, p. 5.
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van de looistof als bouwmateriaal voor tien celwaiHl ilicnl. Do copu-

latie is een proces, dat 0|) zoodanige wijze verloo|>l, dal wij uioiieu

verwachten, dat de studie er van in verband met liet gemelde punt

van onderzoek ons belangrijke gegevens kan vcrspJiafTen. De copulatie

Itegini nl. bij alle cellen niet gelijktijdig. Sommige cellen zijn andere

vooruit : bij een grooter of kleiner aantal bestaat blijkbaar neiging

tot co|)ideeren, docli de copulatie gelukt niet en weder andere cellen

vertoonen geen spoor van het copulatieproces. Terwijl de copulccrende

cellen \eel roservestof als vet en zetmeel vormen, worden de niet

copuleerende schijnbaar zeer arm aan inlioud en eindelijk gaan ze

ten gronde. Door toevallige omstandigheden, ais hel in aanraking

koM)en der cellen met cellen van andere draden, de nabijheid van

zulke cellen, de ligging der cellen ten opzichte van elkaar, schijnen

de bovengenoemde verschillen beheerscht te worden. Men neemt ze

zelfs waar bij materiaal, dat mVh- de copulatie uilsluilend uit gezonde

normale cellen bestaat.

Wat in veriiand met het louistofxraagstidi van belang is, is, dat

men bij copuleerende Spirogyra-draden cellen met elkaar vergelijken

kan, tlie knrl van te voren nog volkomen gelijk waren en later min

of meer liclangrijkc \erschillen op!e\eren door t(>e\allige weinig

ingrijpende omslandigheden teweeggebracht. Interess.ant is het bij die

verschillende cellen na te gaan, hoe het met het looistofgehalte gesteld

is. Met de floor mij aanbevolen antipvrine- en caneiiic-oplossingen

werd dit onilerzocht en frapjiant was het te coiislateeren, hoe ver-

schillen in ontwikkeling van den celwaud beantwoordden aan de

hoeveelheid looistof, die in de cellen aanwezig was. Zoo kon ik

vaststellen, dal bij de cellen, waaibij de zijdelingsche uilgroeiing en

onilerlinge vergioeiing hadden phxals gevonden, hel looistofgehalte

steeds aanmerkelijk geringer was dan bij de cellen, die slechts het

allereerste i)egin der zijdelingsche uilgroeiing vertoonden. Beiderlei

cellen leverden alleen, wat den celwaud tn het looistofgehalte betrof,

punten van verschil op; overigens kwamen ze nog volkomen met

elkaar overeen. Ze lagen in de draden door elkaar, zooals zulks bij

de copidalie i-egel is. Het l)ovcn\eruieide bewijst m. i. dat er \ crband

is lussciien cciwandvorming en looistofgehalte en de vooronderstelling,

dat de looistof als bouwmateriaal voor den celwaud diini, ligt zeer

voor de hanri.

Opmerkenswaardig is vooral ook de aanm('rk<'lijke looislofvermeer-

dering in de cellen, die niet in de gelegeidicid zijn geweest tecopu-

Iceren of waarbij liet proces vroegtijdig is blijven .stuiin en die te

gronde gaan en gewoonlijk worden voorgesteld als aiiu aan inhoud.

Deze cellen '/aan noi: voort ecjiigen tijil looisiof ie pi-odneeeren en
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daar de looistof er niet voor celwandvorming of voor vorming van

reservestofïen gebruiivt wordt, neemt liel looistofgelialte toe en gaat

met haren dood eene aanzienlijke hoeveelheid bouwmateriaal in den

vorm van looistof verloren.

Het verloren gaan van looistof in de natuur, b. w bij het afvallen

der bladeren in den herfst, is meermalen als argument aangevoerd

voor de stelling, dat looistof geen bouwmateriaal kan zijn en geen

deel neemt aan de stofwisseling. Ik kan die zienswijze niet deelen

en vind in het verloren gaan van hoeveelheden van eene stof, die

bepaalde planten voor hare ontwikkeling noodig hebben, niets \reemds

en volstrekt niet een bewijs, dat ze niet als bouwmateriaal voor de

ontwikkeling der plant kan dienen. Hoe veel komt er in de natuur

niet tot zijn recht en gaat er niet verloren zonder aan zijne bestem-

ming te hebben kunnen beantwoorden ! Bovendien komt het mij

wenschelijk Aoor, dat de plant over eene overmaat van bouwmateraal

beschikt, opdat de ontwikkeling bij gebrek daaraan niet te eeniger

tijd gestoord wordt. Dat de stengel in den herfst niet in staat of in

de gelegenheid is, uit de bladeren alle looistof of wai van den o\er-

vloed nog in de bladeren achterblijft, tot zich te nemen, bewijst nog

niet dat de looistof niet tot den opbouw der weefsels kan dienen.

Nog minder behoeft het ons te bevreemden, dat bij Spirogyra looistof

verloren gaat, want klaarblijkelijk is het hier zeker niet de bedoeling

der natuur, dat ze verloren zal gaan. De natuur zorgt bij Spirogyra

voor eene voldoende hoeveelheid looistof, omdat die stof voor de

ontwikkeling noodig is, zooals o. a. bij de copulatie en de vorming

der sporen het geval is. Dat de copulatie soms mislukt, waarbij dan

veel looistof verloren gaat, bewijst niet, dat ze b.v. een afvalprodukt

is en geen bouwmateriaal kan zijn.

Eene tweede serie waarnemingen, die ook aantoonen, dat de looi-

stof eene rol bij de celwandvorming speelt, heeft betrekking op de

dwarswandvorming. Bij het onderzoek van Spirogyra-draden, waarin

in deeling zijnde cellen voorkomen, viel het mij herhaaldelijk op,

dat het looistofgehalte van die cellen iets geringer was, dan dat van

andere, niet in deeling zijnde cellen. Het verschil was niet groot

en met sommige der tot nu toe gebruikelijke looistofreagentiën, als

ferrizouten, kalinmbichromaat, misschien zelfs niet waarneembaar,

doch met antipyrine- en catfeine-oplossingen was het bestaan van een

verschil in het looistofgehalte met zekerheid vast te stellen. Niet

alleen was het duidelijk zichtbaar, dat het neerslag met antipyrine-

of caffeine-oplossing in de zich deelende cellen iets geringer was

dan in andere, doch bij behandeling der draden met deze oplos-

singen bleek ook, dat het neerslag in de zich deelende cellen iets
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lalor ()|)liail >l:iii in aiuleic en liij ii\riliion;;iiig' ilor iiraeparatcii iii

gedistilleerd waler of sloolwatei- lileek, dat hel nccislag in eerst-

genoemde eellen ook iels eenier verilween. Vollediglicidslialvc ver-

meld ik nog, dat tiissolien eellen, waarltij kern- en {•eldeeliiig juist

een aanvang genomen hadden, en niet in deeling zijnde cellen nog

geen versciiil in het looistotgehalte te oonstateeien viel, doch wel

bleek het looisti)ffz;ehalte verminderd, wanneer hot kern- en celdeciings-

proces in vullen gang was ot' als atgelooiien kun beschouwd worden.

De bovenvermelde resnllaten toonen aan, dat er \crl>aiid moet

gezocht worden tnsschen de vermindering van liet looistotgehalte en

liet kern- en celdeelingsproces. Dit proces bestaat eigenlijk nit twee

processen, die gelijktijdig jjlaats vinden, en daarom lag de vraag voor

de hand door welk van deze beide processen het looistofgelialte ge-

inflnenceerd worilt. In verband met deze vraag heb ik eenige proeven

genomen.

Zooals ik reeds gemeld he!), honden de groei tier cellen en de

kern- en celdeelingen op in eene éénprocentische antipyrine-oplossing

of in eene Vioi*'"ocentische cafleine-oplossing. Daarom werd nagegaan,

welken invloeil deze oplossingen op de dwarswandvorming en de

kar\okinese zonden hebben, wanneer de zich deelendc cellen en die,

welke de allereerste verschijnselen van het kern- en celdeelingsproces

vertoonden, gednrende eenigeii lijil er in vertoefden. Draden, waarin

zulke cellen voorkwamen, liet ik gedurende l'/s i""' '" de boven-

genoemde o|)lossnigen en onderzocht den volgenden dag, hoe het

met de kern- en celdeeling afgeloopen was. De dwarswanden, die

bezig waren zich Ie vormen, waren in Iniiine ontwikkeling gestoord

geworden en derhalve was in die gevallen de celdeeling onvolkomen.

Intere.s.santer was het resultaat bij de cellen, die, toen ze in de anti-

pyrine- of caireinc-oplossing gebracht werden, op het pnnt waren

zich te g;uin deelen ; ilikwijls was in znikc cellen drn \olgenden

dag geen spoor van een dwarswand Ie bespeuren, liet celdeelings-

proces was volkomen onderdrukt geworden.

(iehcel anders was het daarentegen met het kerndeeliiigsproces

gesteld. In alle cellen, waarin hel in gang was of Juist zou beginnen,

had het zich lot het einde toe voortgezet en hel resultaat was immer

twee normale ilnchterkei-nen, die gowooidijk op eenigen afstand van

elkaar eene plaats in de i-elas verkregen hadden.

Uit deze proeven blijkt, dat eene tijdelijke vastlegging der looistof

door aniipyrine of caffeine de dwarswandvorming oplicli, doch niet

direct van invloed is op de kermleeling. Op grond van dit resultaiit

geloof ik te mogen aannemen, dat er verband gezocht moet worden

tusschcn de vcrndndcring van het looistofgelialte, waarvan hierboven
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sprake was en de dwarswand vorming. Zoowel de opheffing der

dwarswandvorraing door vastlegging der looistof als de vermindering

van het looistofgehalte gedurende de dwarswandvorming wijzen er

op, dat looistof bij de dwarswandvorming noodig is -en verbruikt

wordt.

Om aangaande deze gevolgtrekking nog meer zekerheid te verkrijgen,

werd nagegaan, welken in\loed antipyrine of catfeine by Cladophora

op de dwarswandvorming zou hebben. Met ijzerchloride, osniium-

zuur en antipyrine verkreeg ik bij Cladophora geen looistofreactie

en daarom interesseerde het mij te weten, hoe het b.v. met de

dwarswandvorming zou gaan bij overbrenging in eene éénprocentische

antipyrine-oplossing. Het bleek mij, dat dwarswanden, die juist be-

gonnen waren zich te vormen, bleven voortgroeien tot ze geheel

voltooid \\aren. Dit was zelfs hel geval, wanneer de objecten ge-

durende het geheele celdeelingspi'oces in de antipyrine-oplossing ble-

ven. Dit resultaat \ersterkt mij nog meer in de zienswijze, dat bij

Spirogyra a,lleen de vastlegging der looistof de oorzaak is, dat de dwars-

Avandvorming gestoord of voorkomen wordt. Want bij Cladophora,

waar bij de dwarswand\'orming geen looistof gebezigd kan worden,

brengt eene éénprocentische antipyrine-oplossing zoodanige storing

niet teweeg. De eenige ongedwongen verklaring, die naar mijne

raeening voor de resultaten, die ik liij de copulatie en bij de dv.ars-

waiidvorming verkreeg, gevonden kan worden, is deze, dat de looi-

stof als bouwmateriaal dient bij den opbouw van den cehvand.

Een paar resultaten, die er ook o\^ wijzen, dat er verband is

tusschen celwandgroei en looistofgehalle, wil ik nog aan de reeds

vermelde toe\'oegen. In vSpiro2yra-draden neemi men soms cellen waar,

die te oordeelen naar den stand der dwarswanden door een groo-

teren turgor van andere onderscheiden zijn. Deze cellen onderschei-

den zicli bovendien gewoonlijk nog door een grooter zetmeelgehalte.

Bij nader onderzoek blijkt, dat hare groei minder is dan die \'an

andere cellen of wel dat de groei geheel tot stilstand is gekomen.

De genoemde verschijnselen wijzen op een ziekelij ken toestand, want

gewoonlijk kon ik constateeren, dat bovengemelde cellen zich niet

meer deelden en ten gronde gingen. Wat de oorzaak van dezen

toestand is, kan ik niet mededeelen, maar opmerkelijk is het, dat

het looistofgehalte dier cellen, zooals bij onderzoek met antipyrine-

of caffeine-oplossing blijkt, grooter is dan dat van andere cellen en

dikwijls zeer aanzieidijk. Ook hier blijkt weer evenals bij cellen,

waarbij de copulatie mislukt, dat stilstand in den groei gepaard gaat

met eene vermeerdering van het looistofgehalte.
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Zooals door de oiulerzoekiiigeii xan Ger.vssimoff ') cii van mij -)

bekend is geworden, is bij kcrnioo/.e cellen de groei zeer gering en

komt die er langzamerliaiid gelieel lot stilstand. Zoowel bij kernlooze

cellen met cliromaloplioren als bij die zonder eliromutophoren, die ik

beide verkreeg door \iM'>r of tijdens de kar3okinese de cellen te

centrifngeeren, wordt na eenigen tijd liet looistofgelialte zeer aanzien-

lijk, zooals bleek bij liet onderzoek met antipvrine- en ealleine-oplos-

singen. Bij gemis van de kern houdt de groei op en dientengevolge

racet het verbruik van looistof minder geworden zijn of oi)lionden.

De in-oductie er van houdt echter nog eenigen tijd aan en vandaar

de vermeerdering van de hoeveeilieid looistof in de kernlooze cellen.

Ook hier dus weder stilstand van den groei en vermeerdering van

het looistofgehalte.

De resultaten bij niet groeiende kernhondende en bij kernlooze

cellen verkregen, sluiten zich aan bij die, welke ik bij co|)uleerende

en zich deelende cellen verkreeg, doch zijn van minder gewicht voor

de verklaring van de plivsiologische beteekenis der looistof, omdat
de niet groeiende kernhondende cellen als ziekelijk zijn te beschouwen

en de kernlooze zeer abnormale zijn. De resullatcn, liij de copu-

leerende en in deeling zijnde cellen verkregen, aclil ik daarentegen

zeer belangrijk voor de \erklaring van de phjsiologische beteekenis

der looistof, waarin naar mijne meening bij Spirogyra eene stof moet

gezien worden, die dient voor de vorming der celwaiidcn. Eene

reservestof is de looistof daar ecliter niet ; ze behoort tot de opgeloste

sloHen, die de plant voortdurend voor hare ontwikkeling noodig heeft.

Ze verdwijnt en nuiakt plaats voor reservestoHen, wanneer de plant

zygosporen vormt on in rusltocsland overgaat. Ik ben dus tot een

resultaat gekomen, dat in overeensleniming is met conclusies, die

door Wi(;anu bijna een halve eeuw geledeti gepubliceerd werden,

docli dat zeer in strijd is met de zienswijze van latere onderzoekers,

als S.vciis, Kk.vls en andere. Dnidelijkheidshalve moet ik hieraan

toevoegen, dat ik geenszins wil zeggen, dat de looistof de eenige

stof is, die bij S|)irog3ra voor de celwandvorming dient en ook wil

ik niet betoogen, dat de beteekenis der looistof als bouwmateriaal

hare eenige |)hysiologische beteekenis is.

1) J. J. GERA39IMOW, Ueber den Einüuss des Kcrns auf das Wachstum der Zclle,

Separal-Abdruck aus Buil. d. 1. Soc. hup. des Nat. de Moskou, 1901, No. 1 en 2,

p. iy3. Zur I'liysioiogie der Zeile, Sepaiat-Abdruck aus Buil. d. 1. Soc. Imp. des

Nat. de Moscou, 1904, No. 1, p. 7.

-) C. VAX \Vi3SELiSGH, Over wandvorming bij kernlooze cellen, ovoidruk uil

hel Bot. Jaarb. Dudonaea, 18e deel, 19.J4, p. 5 en 6. Zur t'hysiologie licr Spiro-

gyrazcllc, Beihefle zuni Bolan. CcuUalblall, Bd. XXiV, Abt. I, p. I7U.



( 702 )

Dit opstel is eene voorloopige mededeeling. Het is mijn voornemen

over eenigen tijd meer uitvoerig over de pliysiologische beteekenis

der looistof bij Spirog^-ra te berichten en dan de gevolgtrekkingen,

die betrekking hebben op xergelij kende proeven over den groei der

Spirogy ra-draden onder verschillende omstandigheden, nl. in anti-

pyrine- en catieinc-oplossingen, in slootwater enz., met tabellen toe

te lichten. Ook zullen dan verschillende punten van onderzoek, die

het looistofvraagstnk raken, doch waarover in dit opstel geen mede-

deelingen zijn gedaan, behandeld worden.

Wiskunde. — De Heer Korteweg biedt eene mededeeling!^ aan van

den Heer L. E. J. Brouwer : ,,Over continue vcctordisfrihiities

op oppervlakken' (tweede mededeeling)').

(Mede aangeboden door den Heer P. H. Schoute).

^ 1.

De raakkrominen <inn een eindige, gelijhmatiii continue vector-

distributie met een eindig '} aantal singuliere punten, in een enkel-

voudig samenhangend hinnengebied eetier gesloten kromme.

Zij / het beschouwde gebied, dan mogen we het altijd als op een

bol gelegen aannemen, kunnen dus op grond van de in de eerste

mededeeling (zie aldaar p. 901) afgeleide eigenschap terstond formuleeren:

Stelling 1. Een raakkromme, die niet in onbepaalde nabijheid van

een nulpunt komt, is of een enkelvoudige gesloten kromme, of zooioel

de vervolgende als de terugloopende tak vertoont een der volgende ge-

dragingen : 1°. eindigen in een punt van de grens van y; 2°. spiraal-

vormig convergeeren tot een enkelvoudige gesloten raakkromme \ S^uit-

loopen in een enkelvoudige gesloten raakkromme.

In aansluiting hieraan willen we thans de gedaante (in den zin

der analysis situs) onderzoeken van een raakkromme r, waar\ an we

aannemen, dat minstens één ^'an beide takken (b.v. de vervolgende

tak) in onbepaalde nabijheid van een of meer nulpunten, d. w. z.

singuliere punten, van de vectordistributie komt.

We beginnen de raakkromme in een punt A^ (dat geen nulpunt

is), en stellen ons het vei'volgen van die kromme op de volgende

wijze voor : Onder ;?£ verstaan we een boogafstand met de eigen-

schap, dat in twee punten, die binnen eenzelfden met een straal ji.

beschreven cirkel liggen, en beide een afstand ^ f van de nulpunten

bezitten, de vectoren zeker een hoek <^ - :t met elkaar maken. We

1) Voor de eerste mededeeling zie deze Verslagen, deel XVII 2, p. 896.

2) De hierin gelegen beperking zullen we in een volgende mededeeling laten vallen.
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kiezen verder een fuiulamenlaalreeks van afnemende en lot O con-

vergeercnde grootheden f,, f,, f,, . . . . en daarbij passende afnemende

boogafstanden ^,, , ,1.^ , die we, als « de afstand \aii .!<, tot

de nulpunten is, alle kleiner dan «—f, onderstellen.

We bewijzen dan op de in de eerste mededeeling op p. 897 aan-

gegeven wijze, dat bij het vervolgen van /• van .1,, uit eenmaal een

punt B^ wordt bereikt, dat een afstand ,i.:^ van ,1, bezit; den boog

.l,/j'„ kunnen we weer een /:f;j-boog noemen. Volgens de onderstelling

is er nu een eindig getal «, zoodanig, dat we. na «,, maar nog

niet n,-|-l i*:,-bogen te hebben afgelegd, een punt .1, bereiken, waar

we voor het eerst de nulpimten tot op een afstand f, zijn genaderd.

Dan is er weer een eindig getal //, zoodanig, dat we, na van ,1, af te

hebben afgelegd /;,, n)aar nog niet //, -j- 1 ,^i^-bogen, een punt A. be-

reiken, waar we voor het eei-st de nulpunten tot op een afstand f,

zijn genaderd. Van daar af \oi-volgen we r met ,?;,-bogenj en zetten

dit |)rooes onbepaald voort.

Verstaan we dan onder ;«(*„) den nia.\imuni-afstand, dien /• \an de

nulpunten bereikt l)ij verder vervolgen, nadat ze voor liet eerst de

nulpunten tot op een afstand f„ is genaderd, dan is een eerste mogelijk-

heid, dat iit{f„j met f„ tot nul eonvergeert.

In dat geval convergeert de vervolgende tak tot één enkel nulpunt,

en hij is een enkelvouduie kurvenhoog , die in dat milpunt eindigt.

We onderstellen nu verder de tweede mogelijkheid, dat m{s„) voor

elke fn grooter is, dan een eindige grootlieid e. Dan kunnen we
(door eventueel de reeks der f„'s eerst bij een verderop gelegen term

te beginnenj altijd zorgen, dat elke f„ <:^ e, en elke (i. <^ e.

Er zijn <lan op den vervolgenden tak zeker Iwoe punten /', en Q,

aan te wijzen, lieide op een afstand e van de nulpunten gelegen, en

op r geseheiden door minstens één punt op een afstand f; van de

nulpunten, terwijl de afstand lusschen J\ en Q^ <^ ,i,, is. Laten

Fig. 1.
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PjaS en Qi U vervolgende ^sj-bogen, P^ R en Q^T terugloopende

i3.-i-bogen zijn.

Zij H^ een punt van TU, dat van P, den kleinst mogelijken

afstand heeft, dan kan H^ niet met T ot U samenvallen, zoodat de

geodetische boog P^Hi in H^ loodrecht op de v-ectorrichting staat,

en de vectorrichtingen in alle punten van dien geodetischen boog,

daar ze met elkaar een hoek <^- "'^ maken, naar denzelfden kant
o

van den geodetischen hoog PiH^ zijn gericht.

Zij K, het laatste snijpunt van den boog P^H^ van /• met den

geodetischen boog P^Hi- Dan vormen de boog K-^H^ van r, en de

geodetische boog A'ji/, een enkelvoudige gesloten kromme, en we
bewijzen op de in de eerste mededeeling op p. 899 aaugegeven

wijze, dat óf de vei'volgende tak van ?' van i7j afin het binnengebied,

en de terugloopende tak van K^ af in het buitengebied, of de ver-

volgende tak van H^ af in het buitengebied, en de terugloopende tak

van /vi af in het binnengebied dier gesloten kromme verloopt.

Nemen we eerst aan, dat de vervolgende tak in het binnengebied

verloopt, dan zijn daarop zeker twee punten P, en Q„ aan te wijzen,

beide op een afstand e van de nulpunten gelegen, en op ; gescheiden

door minstens één ]>uut op een afstand e, van de nulpiinten, terwijl

1

de afstand tusschen P„ en Q. <^ — i^- is. Met behulp vau die beide
- __ 4

punten coustrueereu we dan op dezelfde wijze als zooeven een enkel-

voudige gesloten kromme, bestaande uit een boog IC H^ van r, en

een geodetischen boog /v, i?,, in het binnengebied waarvan de ver-

volgende tak van r van H„ af geheel verloopen moei.

Zoo voortgaande construeeren we een fundamentaalreeks van binnen

elkaar gelegen gesloten krommen ti^, 71^, u^, . . . . Indien er een gebied

of gebiedsverzameling G is, die aan alle biiuiengebieden dezer krommen

gemeen is (wat we straks zullen aantoonen, dat inderdaad het geval

is), dan kan de grens van G slechts gevormd worden door punten,

die tot geen der krommen ti^,u^,u,,... behooren, maar grenspunten

zijn van op die krommen gelegen fundamentaalreeksen.

Zij q ^ p, en zij B een punt van tiy, dat een afstand > 3 8^, en

^ 3 /?.- van de nulpunten heeft. Zij C het eerste punt bij terugloopen,
''

1

en ü het eerste pimt bij vervolgen, dat een afstand — /?=- van B

bereikt, dan willen we een oogenblik aannemen, dat op Utj buiten

den boog CD een punt S bestond, op een afstand <:^ — (i-: \ au B
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gelegen, cu zullen aantooiien, dat deze iiaiiiiaiiu' litt vcw ongerijnid-

lieid voerl.

Zij NT ren leriigloopende — jJ, -boog op //,/, 6'ir con vcivolgende

1
— /ï.' -boog op '^/, dan kiiniion de Ihiuoii Cl) en I II geen punt

gemeen licbben, on de gcodeli.selie boog K,, //,, die tot (/,^ behoort,

heeft óf geen punt niet I'II', of geen punt niet CD gemeen.

In liet eerste geval bepalen we op TH' een jinnl .1/, dal \an B
een zoo klem mogelijken afsiaiul lieeft. De geodetiselie boog BM
staat dan in .1/ loodrecht o[) Tll^, en heeft een laat.ste snijpunt ^V

met (
'JJ, zooilat de geodetische boog Xi]f met een der bogen NM

van 11,1, die b.v. hot pnnt (-' niet bevat, een gesloten kionniie xoiint
;

een der beide dt^jirdoor licpaalde gebieden zou «,,, rondge!ooi)cn in

een bpp:i;ilden zin, bij JA binnentreden, om hot nooit meer te kunnen

verlaten, dus nooit het punt 6' te kuimen bereiken, waarmee de

ongerijmdiieid onzer aiinnamo is gebleken.

In het tweede geval bepalen we op CD een punt 3f, dat van S
een zoo klein niogolijken afstand heeft, en op den geodetiselioii boog

SM het lioatste snijpnnl A' niet TII^ De verdere redeneering blijft

analoog aan de zooeven gevolgde: do i'ollen dor bogen TIT en CD
zijn alleen verwisseld.

Zij nu />'-., het oeuige gron>punl \aii een zekere fuudaineutaalreeks

van punten /i,, B,, B,, . . ., achlereenvolgens op '/,, ii,, ii,, . . . gelegen.

We nemen aan, dat B... geen nulpunt is : het heeft dau voor een

passeiul gekozen /> een afstand ^ 4 f^, en ^ 4 jJ; van de nnipunlen.

Zij verder elke /»;>/>, on /i,,,^, />,„,., B,„^, . . . een in de zooeven

genoemde bevatte fundainentaiilreeks van pnnleii. die alle \;ui />.., een

1 1

8
'" "" < 8 ->

Zijn dan \erder op de vei-sehillende «„.^ telkens li,„^ l),„^ vorvoi-

1

geilde, />',„ (',„ leriigloopende ,1- -bogen, dan bewijzen we door do
K K 2 /'

in de eeislc mededeeling op |i. 000 gevolgde redencering, dat er een

deelreeks 6'„, />„, , C„^D„^, C'„, M,,,.... beslaat, die gelijkmatig con-

vergeert tot een boog (\J).„ van een raakkiomme n-., zoodanig, dat

alle bogen ^'i/^. M.^j. «lii" denzoll'den kani \an ('.,1)., liggen.

üesclirijveii we om /;,, eeii goo«lelisclien cirkel met straal — êi ,

8 '

dan snijdt ilie uit <\..l).., een H-., bevattondoii boog Fl uil, die zijn

binnengebierl in twee dcolgeliiedeii verdeelt, in een wmvrvan, dal wc

afstand <^ ^ f^ en <^ ^ ,-f, hebben.



( 706 )

g ziiUen noemen, noch de bogen d^, D„^ kunnen indringen, nóch

ook andere deelen van een kromme u,,,, daar die dan een afstand

<i — /^2 van Bn, zouden krijgen.— 4 /'
'"

Daar verder het gebied // natuurlijk niet buiten alle krommen

u„ kan liggen, ligt het binnen alle ki'ommen u„ .

k ~ k

Er is dus zeker een gebied of gebiedsverzaraeling G, die aan de

binnengebieden van alle krommen Uk gemeenschappelijk is, en tot de

grens van G behooren alle punten van de limietverzameling A der

?<i-'s, die geen nulpunten zijn, dus ook alle punten van )., die nul-

punten zijn, aangezien ze grenspunten van de eerste zijn. De grens

van G is dus identiek met de limietverzameling der iikS, is dus samen-

hangend en identiek met haar buitenomtrek, terwijl ze buiten de

nulpunten bestaat uit raakkrommen aan de vectordistributie, die

buiten de nulpunten wegens het beslaan van het gebied g nergens

het in stelling 1 onder 3° opgenoemde gedrag kunnen vertoonen.

We zullen nu aantoonen, dat een tot de grens van G behoorende

raakkromme r' niet zelf weer de eigenschap kan hebben, dat haar

vervolgende of terugloopende tak spiraalvorm ig tot de grens van een

gebied of gebiedsverzameling G' convergeert.

We zouden dan n.1. op dezelfde wijze, als boven, en in de eerste

mededeeling, voor r is geschied, ook voor r' een gesloten kromme
1

u'k kunnen vormen, bestaande uit een geodetischen boog <-(i:,, en
4 *

een hoog fp' van r' , die dezelfde twee punten K' en //' verbonden.

En er zouden bogen van r moeten zijn, die van eenzelfden kant,

b.v. van den binnenkant van ii!k, gelijkmatig tot (f' convergeerden.

Maar bij verder vervolgen van zulk een in x'oldoende nabijheid van

cp' verloopenden boog tfj van r, zouden we nooit meer tusschen i|' en

(p' kunnen terugkomen.

Daar verder in het hier beschouwde geval, dat de vervolgende

tak van r in het binnengebied van ii^ verloopt, ook is uitgesloten,

dat r' de grens van y bereikt, blijft voor r' slechts één vorm als

mogelijk over, n.1. die van een enkelvoudlgen kurvenhoog, die in een

nulpunt begint, en in een nulpunt eindigt. (Dit begin- en eindpunt

kunnen overigens zeer goed indentiek zijn).

Van zulke raakkrommen kunnen er in de grens van G hoogstens

twee zijn, /die tusschen hetzelfde begin- en eindpunt verloopen, als

dal begin- en eindpunt verschillend zijn ; maar er kunnen er oneindig

veel . zijn, die in eenzelfde nulpunt zijn gesloten. Daarvan zijn er
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echter slechts een eiiidij,' aantal, waarvan de uitgestrektheid een

zekere, willckenrin; aaniLcenomen, eindige grens overschrijdt. Immers

elk daarvan draagt tot de gebiedsverzameling G een gebied met een

op|iervlak hoven zekere eindige grens hij.

De krommen /•, wier uitgestrektheid een zekere eindige grens over-

sciirijdt, worden door een z^- van voldoend hoogen inde.v lang.sgeloopen

in dezelfde volgorde, als waarin ze op den buitenomtrek van G op

elkaar volgen. Hieruit \olgt, dat voor alle krommen r' devei'vohjencle

rictitbhi hij eenzi'lfden omloopszin van den buitenomtrek van G behoort.

Zoo de vervolgende tak van / in het buitengebied van ti^ \ erloopt,

blijft het voorgaande met geringe wijzigingen van kracht. Een punt

van de limietverzameling der ïf^-'s, dat geen nulpunt is, begrenst nu

alleen dan een buiten alle «a-'s gelegen deelgebied van y, als het

niet op de grens \au 7 is gelegen. De bimtenomtrek, waartoe /• nu

van binnen spiraalvormig convergeert, bestaat ook hier weer uit

enkelvoudige kurvenbogen, die raakkrnmmen aan de vectordistributie

zijn, maar deze nvikkrommen kunnen geheel of gedeeltelijk in de

grens van 7 liggen. Ze hebben echter weer alle een vervolgende

richting, die behoort tot eenzelfden omloopszin van den omtrek.

Komen we overeen, een vervolgenden tak eener raakkromme, als

hij in ('OU ind|iuut uitmondt, zoo mogelijk voort te zetten langs een

uit dat nulpunt vertrekkenden vervolgenden tak, die de eerste binnen

zekeren eiiuligen afstaml niet snijdt, maar, zoo zulk een voortzetting

niet mojielijk is, den tak in hel nulpunt te eindigen, en dat eveneens

te doen, als hij in een gesloten ra<ikkromme is uitgeloo|)cn, of

spiraalvormig een omtrek heeft benaderd, dan kunnen we de vooral-

gaande redeneeringen als volgt resumceren:

Stklmnc; 2. Een raakkromme w of een enkelvoudige gesloten

kromme, /</' een buiten de einden enkelvoudige hirveidwog, rvaarvan

zoowel de verenigende nis dr (erugloopende tak een der volgende

gi-drngini/rn vertoont : 1 °. eindigen in een punt van de grens van 7 ;

2*. eindigi-n in een nulpunt; 'A'. uitloopen in een enkelvondige gesloten

raakkromme ; 4'. sjnraalvormig eonvergeeren lot een omtrek, die uit

een of meer enkelvoudige gesloten raakkromnum bestaat.

Hieruit volgt in het bijzonder:

Stki.mn*; 3. ICen raakkromme kan niet in otd/eptntlde nabijheid

rail ,, Il harer puidiii, na zich eenmaal op eindigen afstand daarvan

te hebben venoijderd, temgkeeren, tenzij om zich in dat punt te sluiten.

Dat ile huilste stelling niet van zelf spreekt, blijkt hieruit, dat ze

voor een ringop|icr\ hik niet geldt. Dmirop laten zich zeer goed raak-
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krommen van de stinu-tunr, waarop Lorentz (Enz. der Math. Wiss.

V 2, p. J2(), 121) heeft gewezen, oonstrueeren.

Ten slotte merken we op, dat de hier beschonwde vectordistributie

niet, zooals die op den bol, noodzakelijk een singulier punt bezit,

zooals direct blijkt, als we maar in het binnengebied van een in een

Euclidisch plat vlak gelegen cirkel een overal constanten vector

aanbrengen.

§ 2.

De structuur van liet veld in de omgeving van een niet-smgulier punt.

Om de singuliere punten te klassificeeren, willen we ze elk om-

geven met een gebied, dat we geheel met elkaar niet kruisende

raakkrommen opvullen, en de verschillende wijzen onderzoeken,

waarop die opvulling in verschillende gevallen tot stand komt. Vol-

ledigheidshalve en ter inleiding doen we eerst hetzelfde voor een

niet-singulier punt.

Zij P het beschouwde punt, ES een P bevattende boog r eener

raakki-onnne, UV een P bevattende boog eener orthogonaalkromme

van de \ectordistribntie. We trekken dan nog door IJ en V i'aak-

krommen <(„ en «i, en door R en S orthogonaalkrommen y en ö,

en laten de vier punten R, S, U en F tezamen naar Pconvergeeren.

Voor ze P hebben bereikt, komt dan een oogenblik, waarop «„, «,,

y en d een kromlijnigen rechthoek vormen, waarbinnen P ligt, en

waarbinnen geen nul})unt van de vectordistributie ligt, dus op grond van

de eerste mededeeling geen gesloten raakkromme kan wordengeti'okken.

Dezen kromlijnigen rechthoek willen we met elkaar niet kruisende

raakkrommen opvullen

.

We nummeren «„ met O, r met -, <t^ met 1. Zij Qi een punt
2 4

binnen of op den rechthoek A^ B^ S R (zie fig. 2), dat van «„ en r

Fig. 2. Niet-singulier punt.



(
'^^^

)

een zoo groot inogclijkeii afstand licoft, lian trekken we door Q\
4

een raakkromme «i , waaromtrent we overeenkonu'ii, dat wc haar,
4

zoo ze o|> 11^ ut' /• nitlodiil, verder langs «„ of / vervolgen of leiiig-

loopen, lot wc op y of <i uitkomen.

Dan is «i een raakkronune, die twee pnnloii .li en Jh van y
4 4 4

en d verhindi tnssclien «„ en r in. Op dezelfde wijze brengen we binnen

den rechthoek A^ B^ S R een raakkromme «•» aan, die twee
4

pnnten A^ en Bs van y en rf tnsschen / en «, in verbindt. De
4 4

rechthoek .1,, B„ /?, A^ is dan in \ icr ileelgebieden verdeeld. In deze

kiezen we op de boven beschreven wijze achtereenvolgens een punt

^'. ^^3, Qi, Q: , brengen door ^i een tnsschen twee iiiiiileii

8 8 R s 8

Ai en Bi van y en (f verloopende raakkromme «i, en door de
8 8 8

overige drie punten analoog.

a
Zoo voortgiwnde construeeren we bij elke echte breuk — een

2"

rtvikkromme an, die twee punten van y en rf verbindt, en twee
2"

willekeurige dezer raakkrommcn kunnen wel (/edaelielijk sixmcnv.xWen,

doch niet elkaar doorkiniseu.

Al deze raakkrommen moeten nu hot bimiengebicd van don recht-

hoek .1, /i„ />', .1, overal dicht bodekkcn. Immers lieten ze daar

een gebied (r vrij, dan zou een door 2 riUikkroiinuon mot indices

,1 a + ï

en begrensd gebied 6"„ tot (i con\ergocioii. \ oor n "i-ool
On 2"

genoeg zon dan echter het punt Qia+\ binnen (r liggen, er zou

dus in strijd mol «ir onderstelling ook een raakkronune «2<(+i door

2"-fi
(•' hecngiXiin.

Hieruit volgt, dat, als wo notr de grcnselemenlou dor i'aakkroiumoii

«n , die eveneens raakkroMumn zijn, toevoegen, lui liimiengebicd van
2"

den rechthoek .1^ /:„ A', -1, geheel is bedekt, en wel is er voor elk

reëel getal tusschen O en 1 écu en niet meer dan één dezer raak-

krommen, dir dat getal lol iMd<\ heeft.

/> structiiiir viin lu't veld in de omgeviuf] van aen geïsoleerd

.linijulier /muf. Kerste /ino/di/t'rttf.

Het geïsoleerd ondei-slelde nulpunt /' omgeven we met een enkel-

47*



( 710 )

voiulige gesloten kromme c, waarbinnen geen verder nul[)unt ligl.

We nemen verder als eerste hoofdgeval aan, dat c zoo kan worden

gekozen, dat binnen c geen enkelvoudige gesloten raakkromrae, waar

P binnen ligt, bestaat. Op grond van de eerste mededeeling kan

verder binnen c ook geen enkelvoudige gesloten raakkromme, waar

P buiten ligt, bestaan. We onderscheiden nu 2 gevallen:

a. Er bestaat binnen c een enkelvoudige gesloten raakkromme q
door P. Dan kunnen we e kleiner kiezen, zoodat ze q snijdt, dus

in haar bimiengebied een raakkromme (j^ bevat, die (in haar ver-

volgende richting) van P naar c loopt, en een andere q^, die van c

naar P loopt, en we zoeken verder zulke raakkroramen binnen c,

die noch (>,, noch (>„ kruisen. Van de aan het slot van § 1 opge-

noemde mogelijke soorten xan raakkrommen kunnen we daarbij

zulke, die uitloopen in een gesloten raakkromme, langs die raak-

kromme vervolgen, tot ze hetzij P, hetzij c bereiken, en daar eindi-

gen. Spiraalvormige convergentie tot een binnenomtrek kan niet op-

treden, daar het andere einde van zulk een raakkromme zoowel van

P als van c zou zijn afgesloten, dus een gesloten raakkromme zou

bepalen, waar P buiten lag, wat onmogelijk is. Evenmin kan spiraal-

vormige convergentie tot een buitenomtrek optreden, daar P in dien

buitenomtrek zou moeten liggen, dus de spiraal noodzakelijk o^ en

Q, zou moeten kruisen.

b. Er bestaat binnen c geen enkelvoudige gesloten raakkromme

door P. Dan bestaat binnen c geen enkele enkelvoudige gesloten raak-

kromrae, zoodat ook weer spiraalvormige convergentie is uitgesloten.

In elk geval kunnen we dus, als we overeenkomen, raakkrommen,

die P of c bereiken, niet verder \'oort te zetten, de Oj en q^, zoo

deze optreden, niet kruisende raakki-ommen binnen c brengen tot

drie categoriën -.

1°. Gesloten kwininen, die P bevatten, doch c niet bereiken.

2°. Kurvenbogen, die tioee 'punten van c verbinden, doch Pniet bevatten.

3°. Kurvenbogen, die hopen van P naar een punt van c (posi-

tieve krommen der derde sooi't), o/ van ern punt van c naar P
(negatieve krommen der derde soort).

Van deze derde soort moeten zeker raakkrommen bestaan. Anders

toch zouden de door de krommen der eerste en der tweede soort

bepaalde afgesloten verzamelingen het geheele bimiengebied van c

bedekken, dus zeker een gemeenschappelijk punt bezitten ; daardoor

zou dan ecliter een kromme der derde soort gaan.

We kunnen dus zeker beginnen met één kromme der derde soort

te construeeren, en kiezen daarvoor eventueel ^i. Zoo niogehjk,

brengen we daarna een tweede kromme der derde soort aan, die de
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eerste niet kruist, en kiezen daarvoor eventueel q,. In olk der beide

dan Itinncii e bepaalde sectoren brengen we zoo mogelijk weer een

do reeds besljiande niet kruisende kromme der derde soort aan, on

wel kiezen we die zoodanig, dat zo zicli van de beide den sector

begreir/.ende krommen der derde soort zoo ver mogelijk verwijdert '),

terwijl we, als (K- nieuwe kromme ergens op een dor den sector be-

grenzende krommen uilloopl. verder die laatste kromme volgen. In

elk dor daarna in hot binnongobiod van <: bepaalden sectoren lior-

lialou WO zoo mogelijk dezo lussclionvoeging, on zotten dit proces

zoo lang mogelijk, eventueel tot een onbepaald aaulai lussclieu-

voegingen voort.

Indien we zoo oneiinlig voel raakkroinmon der derde soort hoi)bon

vorkregen, bepalen deze grenselemonlon, die elk öt' woor oen i'aak-

kromme der derde soort zijn, of zulk een kromme als dool hovalton.

1-^1 wol bepaalt ven fundamentaalrceks van |)()siliove resp. nogalieve

krommen der dordo soort in zijn grenseicmenteu weer positieve

resp. negatieve krommen der derde soort.

Na toevoeging dezer grenskrommen der derde soort zijn we cciiter

zeker, dat geen nieuwe krommen dor derde soort, die do bestaande

niet krni.scn, kunnen worden tus.scliengevoogd. Dit lilijUt uit oou

redeneering, met de in § 2 gevolgde analoog. Alle nu verkregen

krommen der derde soort te zamcn noemen we een systeei)i hasU-

krommen van de omgeving van P.

Een willekeurige positieve, en een willekeurige negatieve basis-

kromme sluiten binnen c een sector in, waarvan de inhoud niet

onder een zekere eindige grens kan dalen. Anders toch zouden we
een fumlamenlaalreeks van positieve, en een lundamoutaalrceks van

negatieve basiskrommen hebben, die eeir/.elf'de basiskromnieals grens-

element bezaten, wat onmogelijk is. dixar die greusbasiskrommo

zoowol positiel' als negatief zou moeion zijn.

Hol liinnengebied van c wonll i\\\^ verdeeld in ecu eindig aantal

sectoren, die tot de i)eide volgeiide categorieën zijn te brengen :

Ei'i'sti' cdli'guri:'. Sectoren begrensd door een |)osilie\o on con

negatieve basiskromme, waarlusschen geen verdere basi^kronnuen

liggen. De inhoud dezer sectoren ligt boven zeker eindige grens.

Tmeede categorie. Sectoren begrensd door twee positieve (resp. twee

negatieve) ba.siskroinmen, en binnen zich slechts positieve (resp.

') Hieronder vorslaan we het volgende: Zijn pi en to de beide den sector be-

grenzende krommen der derde soort, en fT een willekeurige kromme der derde

soort binnen den sector. Een willekeurig punt /•' van tz licefi een afstand ^ay van

fi, en een afstand My van fj. De kleinste de'/er beide giootlieden noemen we ut:

Dan hecfl ar op »t een maximum «t, en we kiezen fr zoodanig, dal i(»t zoo groot

mogelijk is.
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negatieve) basiskrommen bevattende. Een sector van deze categorie

kan zich in bijzondere gevallen tot een enkele basiskroinme rednceeren.

We behandelen eerst een wiilekeurigen sector der eerste categorie,

en merken daarvoor allereerst op, dat buiten een daarin gelegen

kromme der tweede soort (d. w. z. tusscben die kromme en c) slechts

krommen der tweede soort kunnen verloopen, en binnen een in den

sector gelegen kromme der eerste soort slechts krommen der eerste soort.

Brengen we verder in den sector een zoo ver mogelijk voortgezette

welgeordende reeks van elkaar omsluitende krommen der tweede

soort aan, dan convergeert die, hetzij tot een kromme der tweede

soort, hetzij tot twee krommen der derde soort en een daartusschen

gelegen eindige of aftelbaar oneindige verzameling van elkaar niet

omsluitende, en niet in onbepaalde nabijheid van c komende krommen

der eerste soort.

Kunnen we oneindig veel zulke reeksen aanbrengen, die elkaar

niet omsluiten, dan zijn daarander, die slechts een deelgebied, zoo

klein als men wil, van den sector afsnijden, en tegelijk daarmee

daalt de maximumafstand, die zulk een reeks van c bereikt, onder

elke eindige grens.

En analoog, brengen we in den sector een zoo ver mogelijk voort-

gezette welgeordende reeks van elkaar omhidlende krommen der

eerste soort aan, dan convergeert die lietzij tot een kromme der

eerste soort, hetzij tot twee kronime]i der derde soort en een daar-

tusschen gelegen eindige of aftelbaar oneindige verzameling van elkaar

niet omsluitende, en niet in onbepaalde nabijheid van F komende

krommen der tweede soort.

Kuinien we oneijidig veel van zulke reeksen aanbrengen, die elkaar

niet omhullen, dan zijn daaronder, die slechts een deelgebied, zoo

klein als men wil, van den sector omsluiten, en tegelijk daarmee

daalt de maximumafstand, die zulk een reeks van P bereikt, onder

elke eindige grens.

Hieruit volgt, dat we voor de sectoren der eerste categorie twee

gevallen kiijgen te onderscheiden:

Eerste qeval. Er liggen krommen der tweede soort in onbepaalde

nabijheid van P. Dan wordt het gebied van de krommen der tweede

soort begrensd door de beide basiskrommen, die den sector begrenzen,

en een eindig of aftelbaar oneindig aantal van elkaar niet omsluitende,

en niet in onbepaalde nabijheid van c komende krommen der eerste

soort, in wier binnengebieden, die we de bladen van den sector

noemen, slechts krommen der eerste soort kunnen loopen.

Het gebied buiten de bladen vullen we als volgt met elkaar niet

kruisende krommen der tweede soort op: We brengen er eerst een
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Fig. 15. Hyperbolische sector.

aan, die zich zoo ver mogelijk van c en de grens der bladen ver-

wijdert : zoo worden twee deelgebieden bepaidd, in elk waarvan we
deze tussclien\ oeging iierlialen ; met dit proces gaan we onl)epaald

voort, en voegen ten slotte de grenskrommen toe. Dat dan het

gebied buiten de bladen geheel be-

• lekt is, blijkt door de in § 2 ge-

\olgde redeneering.

En op dezelfde wijze vullen we

elk der bladen met elkjiar niet

krui^;ende krommen der eerste soort

up. Het geheel der den sector opvul-

lende raakkrommen krijgt ten slotte

de in lig. 3 aangegeven gedaante.

De in het besproken eerste geval

verkeerende sectoren noemen we

hi/ljer/joUiche sectoren.

Tweede geval. Er liggen geen krom-

men der tweede soort in onbepaalde

nal)ijlieid \an P. Dan worden de door

deze krommen bedekte gebieden door

een tindig of aftelbaar oneindig aantal

van elkaar uii^t omsluitende, en iiiet in

oidiepaalde nabijheid van P komende

krommen der tweede soort van den

sector afgesneden. Deze gebieden nemen

we van den sector af (wijzigen dns dien-

overeenkomstig een boog van e), en
Fig. i. Elliplisciie sector. houden een nieuwen sector over, be-

grensd door dezelfde basiskronnnen als de oude, doch bestaande

uit een enkel fj/ml, wiuirbinnen slecht:? krommen der eerste soort loopen.

Dit blad kunnen we overeenkomstig de methode van het eerste geval

opvullen met elkjxar niet kruisende krommen der eerste soort (zie lig. 4).

Deze in hel tweede geval verkeerende, tot een enkel blad geredu-

ceerde sectoren noemen wc eUqdifclie sectoren.

We gaan over Int het onderzoek van ecu willekeurigen sector der

tireede ccilegorie, waarvan we, om de gedachten te bepalen, aannemen,

dat ^hij door twee positieve ba.siskrommen wordt begrensd.

fk'.-^cliouwcn we de verzameling van in den sector of op zijn grens

gelegen |iunleii, wiuudoor de b;isiskrommen niet kruisende krommen

der tweede soort kunnen worden getrokken. Deze puntverziimeling

kan niet in iiniiepjialde nabijheid van /' komen, daar ze anders
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aanleiding zou geven tot een de basiskromnicn niet krnit^ende nega-

tieve kromme der derde soort, wat is uitgesloten.

Op dezelfde wijze als voor de elliptisciie sectoren vernietigen we

de door deze puntverzameling bedekte gebieden, en we houden een

door een gewijzigden boog van c begrensden sector der tweede

categorie over, waarbinnen geen de basiskrommen niet kruisende

krommen der tweede soort kunnen worden getrokken.

In den gewijzigden sector beschouwen we nu de verzameling der

punten, waardoor de basiskrommen niet kruisende krommen der

eerste soorr kunnen worden getrokken, en het is duidelijk, dat deze

puntverzameling niet in onbepaalde nabijheid van de kromme c,

zooals die zooeven is gewijzigd, kan komen. De door haar bedekte

gebieden worden dus begrensd door een eindig of aftelbaar oneindig

aantal van elkaar niet omsluitende, en niet in onbepaalde nabijheid

van c komende krommen der eerste soort, en het door elk daarvan

omsloten gebied voi-mt een blad, dat zich van de bij de hyperbolische

sectoren optredende niet onderscheidt.

Volgens de reeds meermalen toe-

gepaste methode kan het gebied buiten

de bladen worden opgevuld met krom-

men der derde soort (we kunnen daar-

toe overigens het reeds in den sector

aanwezige systeem van basiskrommen

jiemen), en ten slotte elk der bladen

met krommen der eerste soort (zie fig. 5).

T> De sectoren der tweede categorie

Fig. 5. Parabolische sector. noemen we positieve {resp. negatieve)

pavabolisclie sectoren.

In bijzondere gevallen kan het geheele binnengebied van e zich

tot een enkelen positieven (resp. negatieven) parabolischen sector

reduceeren. Een daartoe aanleiding gevend nulpunt noemen we een

hronpunt resp. verdnyjiipnnt.

§ 4.

De structuur van het veld in de omgeving van een geïsoleerd

singulier punt. Tweede hoofdgeval.

In dit geval ligt binnen elke omgeving van P een enkelvoudige

gesloten raakkromme, waar P binnen ligt. Dan kunnen we een tot

P couvergeerende fundamentaalreeks c, d, c", .... van enkelvoudige

gesloten raakkrommen construeeren, waarvan elke volgende binnen

elke voorgaande ligt, en we kunnen op de volgende wijze het binnen-

gebied van c met elkaar niet kruisende raakkrommen op\ullen.
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In elk tiissilioii twee kidmmcn e" cii r'+' ingesloten riiiggebied

kiezen we een punt, dat vun de grens van dat gebied een zoo

groot niogelijUcn afstand lieoft, en brengen daiirdoor een binnen het

ringgebiotl \L'rk>()|iendL' raakknnnnie. \DIgons § 1 is die üf gesloten,

6f geeft aanleiding tot twee in liel ringgebied met zijn grens ver-

loopende gesloten raakkroninien, waarin ze uilhinpt, of waartoe ze

spirajihorniig convergeert. (Deze gesloten raakkroninien kunnen in

bijzondere gevallen geheel of gedeeltelijk met d""' of (/"+') samen-

vallen). Het ringgebied wordt dus óf eidvelvoudig samenhangend

genu\akt, of verdeeld in twee of ilrie (ringvorn)ige of enkelvoudig

samenhangende'i deelgebieden.

In elk der nu opgetreden gebieden kiezen we weer een punt, dat

van de grens een zoo groot mogelijken afstand iiecft, en brengen

daardoor weer een riwkkromme. Een enkelvoudig samenhangend

gebied wordt door liaar zeker in twee enkelvoudig samenhangende

gobieden verdeeld; op een ring-

gebied heeft ze de zooeven ge-

noemde uilwerking.

Dit proces herhalen we on-

bejiaald. P^cn gebied kan daarbij

sleclils eenmiuil geen verdeeling

ondergaan; want daarna wordt

het enkelvoudig samenhangend,

wordt dus bij elke nieuwe tus-

>clien\ocging van een raak-

kiomme wèl verdeeld. (Zie fig.6).

Ten slotte voegen we de grens-

krommen toe, en bewijzen op

dezelfde wijze als in ^ 2, dat

dan door elk punt van het bin-

nengebied \an ' een raakkrom-

nie gajit.

Fig. ü. Draaipunt. Een in het tweede hoofdge-

val verkecren<l nulpunt noemen we een (Intniimnt.

We kunnen dus nitsjueken

:

STKi,i,iN(i 4. y>'/i i/i'ï.iolci'rd .<iiii/u/ii'r /mul is of een clntdipuiit,

II/ een oiuijevitnj er van Innt zich verdeelen in een eindiij nnntnl

hi/peröoliic/ie, i'/iiptiiehe en iinriilioHscke sectoren.

De opvulling der omgeving van een niet-singidier punt in ^ 2

levert in <loz^ tonninologie twee hvperbdlische, en twee parabolische

sectoren.
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We moeten de opmerking toevoegen, dat in het meest algemeene

geval, waar de raakkromme ook door een niet-singulier punt niet

eenduidig bepaald is, aan een in het tweede hool'dgeval verkeerende

omgeving somtijds door een gewijzigde constructiemethode de structuur

van het eerste hoofdgeval kan worden gegeven.

Zelfs behoeft dan de sectorverdceling in het eerste hoofdge\'al niet

eenduidig bepaald te zijn. Uit de redeneeringen der volgende § kan

echter worden afgeleid, dat, indien wijzigingen in de sectorverdeeiing

mogelijk zijn, daarbij het verschil van het aantal elliptische en het

aantal hyperbolische sectoren steeds hetzelfde blijft.

§ 5.

De reductie van een geïsoleerd singulier punt.

Voor het volgende is het wenschelijk, de kromme c te vervangen

door een nergens buiten c komende, eveneens P omhullende, enkel-

voudige gesloten kromme c' , die uit bogen van raakkrommen en

orthogonaalkrommen is samengesteld. In het tweede hoofdgeval is

dit reeds bereikt, en in het eerste hoofdgeval behoeven we alleen de

deelbogen van c, die de hyperbolische en parabolische sectoi'en

begrenzen, passend te wijzigen.

In een hyperbolischen sector wordt dit uitgevoerd, door op elk der

beide begrenzende basiskrommen een willekeurig punt aan te nemen,

en uit die p'unten H en A' elkaar niet snijdende orthogona<xlbogen

binnenwaarts den sector in te trekken. Ei- is dan zeker een kromme
der tweede soort, die een jnint B ^'an den eenen orthogonaalboog

met een punt 6' van den anderen orthogonaalboog verbindt, en we
begrenzen den gewijzigden sector door de orthogonaalbogen HB en CK,

en den raakboog BC.

Wordt een parabolische sector begrensd door de basiskrommen k

en k' , dan is het altijd mogelijk, daartusschen een eindig aantal

basiskrommen k^ , k^ , . . . . /.„ te kiezen zoodanig, dat telkens k^j en

/:„+! binnen den sector doch buiten de daarin gelegen bladen door

een orthogonaalboog kunnen worden verbonden. Door die orthogonaal-

bogen, en de hun uiteinden verbindende bogen \an basiskrommen

begrenzen we den gewijzigden sector.

De zoo \'erkregen enkelvoudige gesloten kromme c' heeft, behoudens

een eindig aantal rechthoekige knikken, een overal continu varieerende

raaklijnrichting. Bij een bepaalden omloopszin van c', dien we den

positieven zullen noemen, behoort in elk punt van c' een bepaalde

raakvector, en bij een vollen omloop van c' legt die raakvectoi' een

positieven hoek 27r af.

We beschouwen nu twee op elkaar \ olgende parabolische sectoren
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-T, CM .T, , waarvan (voor den positieven omloopszin) de eerste positief,

dus de tweede negatief is, en onderstellen ze gescheiden door een

hyperbulisrlien sector f. Op de tot de grens van .t, belioorende

orthogonaalbogen maakt dan de gegeven vector met den raaklijnvector

een ,in positieven zin genieten) hoek [in
J

.-r, nfi de tot de grens

\ an .T, belioorende orthogonaalbogen een hoek
(
27i -|—

j
rr.

De overgang geschiedt langs den lol de grens \an / behoorenden

raakboog, door een negatieve dra;iiing over een hoek .t \aii den

gegeven vector ten opzichte van den r;i;\klijnvector.

Hetzelfde Itlijfi hel geval, als we .t, negalief, .t, positief onderstellen.

Maar onderstellen we, dat r een elliptische sector is, dan heeft

de zooeven bedoelde overgang plaats langs den / begrenzenden raak-

boog door een |)ositie\e dnuiiiiig over een hoek .t van den gegeven

vector ten 0|)zichte van den raaklijnvector.

Daar nu de totale hoek, dien de gegeven vector bij een vollen

omloop van c' ronddraait, gelijk is aun den lotaleii hoek, dien de

raaklijnvector draait, plus den totalen hoek, dien de gegeven vector

ten opzichte van den raaklijnvector draait, is eerstgenoemde hoek

gelijk aan -t (2 -|- h, — ?/,), waarin n^ het aantal elliptische, », het

aantal hvperbolische sectoren voorstelt.

Zij verder j een willekeurige enkelvoudige gesloten kromme, die

P omhult, intxar geen tweede singulier punt omhult, dan kunnen we
c' door ciinlinue wijziging, waarbij steeds /', doch geen ander singulier

punt omhuld wordl, in j overvoeren. Beschouwen we voor elk der

overgangskrommen <Jen totalen hoek, dien de gegeven vector bij een

omlooj) in [>ositieven zin ronddraait, dan kan die hoek eenerzijds

slechts continue wijzigingen ondergcian, en moet andererzijds een

veelvoud van 2.t blijven. Hij blijft dus onveranderd, en we kunnen

formuleeren :

Stw.linu ö. Dl- totuli' koek, difn ile vector hij omloop in beinuildeii.

zin van een enkelvouduje, gealoten kromuie, die sleclds cm nulintnt

ouihult, londilntnit in den zin van dien omloop, is gelijk aan

n = -T (2 -|- 7J, — n,), vmarin «, het aantal elliptisc/ie, n, liet aantal

lujpirliidiscli'' .lertoren voorsti'lt, dut optreedt hij het oprullen van een

omijivintj van het nulpunt met elkaar niet kruisende raakkronunen.

In het bijzonder is voor bron|Minten, verdwijnpunten en draai-

punten de bedoelde hoek gelijk aan -|- 2.t.

We omgeven nu /' met een enkelvoudige gesloten kromme x, die

zoo klein kan worden gedacht, als men wil, en wc laleii de vector-
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distributie buiten y. en op x onveranderd, doch wijzigen haar binnen

X op de volgende wijze

:

Nemen we eerst aan, dat bij positieven omloop van y. de vector een

positieven hoek 2«.t doorloopt. Uit een willekeurig punt Q binnen x

trekken we dan n elkaar niet snijdende enkelvoudige kurvenbogen

/?j, i»?,,
. • • |3h, die in deze volgorde een positieven omloopszin bepalen,

naar x. Noemen we Xp den tusschen t^^ en [i^^i liggenden boog van

X, en Gp het door i3^„ x^ en /i^-j-i begrensde gebied. Langs ;J, brengen we

een willekeurige, nergens nul wordende, continue vectordistributie aan,

die op X in de oorspronkelijke overgaat ; vervolgens langs /i^ een

zoodanige, op x en in Q aan de bestaande aansluitende, dat langs

de positief oraloopen grens van G^ de vector een positieven hoek

2jr draait. Daarna langs ii, een zoodanige aan de bestaande aan-

sluitende, dat langs de positief omloopen grens van G^ do vector

een po.sitieven hoek '2.t draait, enzoovoort.

Daar de door den vector bij een positieven omloop van x door-

loopen hoek gelijk is aan de som der bij positieve omloopen van de

grenzen der gebieden G^, G^, . . . . G„ doorloopen hoeken, blijkt dan

ten slotte ook bij positieven ondoop van Gn de vector een positieven

hoek 2nr te doorloopen.

Binnen elk der gebieden G^ met grens x^ kiezen we een x^ niet

snijdende enkelvoudige gesloten kromme c^, waarvan de vergelijkijig

in een passend coördinatensjsteem kan worden geschreven in den

vorm .V- -j- ;/ = '' Binnen en op c^ brengen we een alleen in liet punt

((i,(>\, nul wordende eindige continue vectordistributie aan, die langs

I/l'

de lijnen — = a, en van het punt (0,0)^ af, is gericht. Deze vector

draait langs Cp, evenals de reeds bestaande langs Xp, een positieven

hoek 2.T i-ond. Vullen we dus volgens Schoi<;nflies het ringgebied

tusschen Xp en Cp met elkaar omhullende, en als baankrommen \au

een cyklischen parameter continu in elkaar overgaande, enkelvoudige

gesloten krommen op, dan kunnen we bij dien overgang tegelijk de

vectordistributie langs Xp continu laten overgaan in die langs Cp, en

zoo aan het ringgebied tusschen Xp en Cp een eindige continue, nergens

mil wordende vectordistributie geven. Biinien Xp hebben we zoo een

eindige continue vectordisfributie \'erkregen, die slechts één luilpunt

heeft, n.1. het punt {o,o)p, en wel een bronpunt van zeer eenvoudige

structuur, dat we straalpunt zullen noemen.

En het binnengebied van x is met een eindige continue vector-

distributie overdekt, die op x in de ooi'Spronkelijke overgaat, en

binnen x, in plaats van het oorspronkelijke nulpuntP, ?« straalpunten

bezit.
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Neiiioii we' vervol<i;ens aan, «lal liv posUieveii omlou|) van x do

vector een negatieven lioek '2nrc doorloopt. We verdeelcMi dan op

analoire wijze als boven het binnengebied van x in n deelgebieden

(t^, met grenzen x^, en brengen langs elk van deze grenzen een

zoodanige veetordistribntie aan, dat bij een positieven omloop van

x^ de vector een negatieven hoek 2.t doorloopt.

De krommen c^ worden weer als boven aangebracht, doch binnen

en op e,, brengen we nu een alleen in het punt (0,0)^, nul wordende

eindige continue vectordistributie aan, die langs de lijnen ,Vf,i/f,^(t

is gericht. Deze vector draait bij positieven omloo|) van c^, een

negatieven hoek 2.t rond, evenals de vector langs x^, bij positieven

omloop doet.

Hel ringgebied tusschen y^, en Cp is dus op analoge wijze als zoo-

even met een eindige continue nergens nnl wordende vectordistributie

op te vullen, en de goheele distributie binnen x^, bezit dan slechts

één nulpunt, n.1. het punt (0,()),„ dat vier zeer eenvoudig gebouwde

hyperbolische sectoren bezit (de vier scheidende parabolische sectoren

reduceeren zich elk tot een enkele lijn), welke structuur we karak-

tcriseeren door den naam van stootpunt.

Hierna is het binnengebied van x met een eindige continue veclor-

disti-ibutie overdekt, die op x in de oorspronkelijke overgaat, en

iiiiMicMi X. in plaats van hel nur^prdnkelijke uiil|tuiit /', // stoolpunicu

bezit.

( >udor^lclleu we len slotte, dat l)ij een ondoop van x de totale

diaaiiui^shock van den vector nnl is. Dan kunnen we binnen x een

zoodanige enkelvoudige gesloten kromme r kiezen, dat in een passend

coordinaicnsystem luuir vergelijking kan worden geschreven in den

vorm ./•'
-|-

v' ^ /•. lünnen en op <: brengen we dan een nei-gens

ntd wordende eindige continue vectordistributie inxn, die langs de

lijnen y ^ « is gericht. De totale droaiingshoek van dezen vector

langs e is nul, evenals die van dru Mclur langs ::. Hel ringgebied

lu.sschen x en r is dus op dezolftlc wijze als in de beitle vorige

gevallen uu-I een zoodanige eindige conliuue vectordislril)utie op Ie

vidlen, ilal de gehcele distributie binnen x nu vrij is van nulpunten.

We kunnen dus formulceren :

Stki.i-in<; t). E,-a i-liiflii/i' continue vectordiitributie met een eindig

iiiintiil nii/piintfii hint ziek iloor injziijinf/en zoo klein als men inil

liinnen oiiiifi'i'iiii/tii ii>r niilinnili'n. i/ie men zoo klein kan kiezen nl.i

men iril, onizi'llen in een nienn-e einiliije nmtinne vectordistrilnifie, die

(lis eenii/e nulininten een eindig miiiliil slnioliiunliii m ren eindit/

anntul ntoo/i>nnten hezit.
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En wel loorden daarbij die nulpunten, waarvoor hij een positieven

omloop de draaiingshoeh van den vector positief is, ontleed in straal-

punten; die, waarvoor hij negatief is, in stootpunten ; terwijl die,

waarvoor hij 7iul is, verdivijnen.

Deze stelling zullen we in een volgende mededeeling tot distributies

met een (aftelbaar of continu) oneindig aantal nulpunten uitbreiden.

§ 6.

Opmerlingen over de raakkrommen en singuliere

punten op den bol.

Hebben we op den bol een eindige continue vectordistributie met

een eindig aantal singuliere punten, dan voeren de redeneeringen

van § 1 met geringe wijzigingen tot

:

Stelling 7. Een raakkromme aan een eindige continue vector-

distributie met een eindig aantal singuliere punten op den bol is of

een enkelvoudige gesloten kromme, of een buiten de einden enkelvoudige

kurvenboog, loaarvan zooivel de vervolgende als de terugloopende tak

of eindigt in een nulpunt, of uitloopt in een enkelvoudige gesloten

raakkromme, of spiraalvormig convergeert tot een omtrek, die uit een

of meer enkelvoudige gesloten raakkrommen bestaat.

Hieruit volgt, dat ook op een bol een raakkronnue niet in onbe-

paalde nabijheid van een liarer punten, na zich eenmaal op eindigen

afstand daarvan verwijderd te hebben, kan terugkeeren, tenzij dan,

om zich in dat punt te sluiten.

Uit de redeneeringen van § 1 laat zich verder zonder moeite

afleiden, dat een fundamentaalreeks van gesloten raakkrommen zoo-

danig, dat van de twee door een willekeurige daarvan bepaalde

gebieden het eeue geen punten van de voorafgaande, liet andere

geen punten van de volgende raakkrommen be\at, öf tot een enkel

singulier punt convergeert, óf tut den uit enkelvoudige gesloten raak-

krommen bestaanden buitenomtrek van een gebied of gebiedsver-

zameling.

Zij nu gegeven een willekeurige eindige continue vectordistributie

op den bol. Volgens ^ 5 redui-eeren we haar door onbepaald kleine

wijzigingen tot een ,,gereduceerde distributie", die als singuliere punten

slechts straalpunten en stootpunteji bezit, en onderzoeken de raak-

krommen dier gereduceerde distributie.

Een gesloten raakkromme kan geen straalpunten, maar wel stoot-

punten op zich bevatten (haar raaklijnrichtiug vertoont daar een

rechthoekigen knik).
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Aan (leii aiuleioii kant kan een raakkrüiume sleclits ii een strtuil-

|)iint eindigen.

We beseliüuwen nu ecu willekeuiige r;iiikkromnie :[volgens stelling

7 is ze nf een enkelvoutlige kurvenboog, die twee stniali)Miiten ver-

bindt, tif ze geeft jxanleiding tot een enkelvoudige gesloten nwkkromme

j,, die den bol in twee gebieden, G en G', verdeelt.

Op /„ kan dan geen straalpunt liggen, maar we beweren, dat er

zoowel in (r, als in G' een liggen moet.

Lag n.l. in G geen straalpunt, dan konden we binnen G een nieuwe

raakkromme beschouwen, en deze moest, daar ze niet in een punt

binnen (r kon eindigen, volgens stelling 2 aanleiding geven tot een

nieuwe enkelvoudige gesloten raiakkromme ^',, die een deelgebied

G^ van (r omsluit. Hinnen G^ konden we weer een willekeurige

raakkromme bescliouwen, en zouden zoo komen tot een enkelvoudige

gesloten raitkkromme /',, die een deelgebied G, van 6', omsluit.

Dit i»rofes oiii)epiwld voorlzctteiule, construeeren we een funda-

mentaalreeks van gesloten rai\kkrommen j^jjiij^,],, ; deze kan

niet tot een enkel singulier punt convergeeren, daar nöc-li een straal-

punt, nocli een stoolpunt, gesloten ra^^kkrommen, die geheel in zijn

onbe|)aiilde nabijheid liggen, bc/.it. Volgens de in het begin dezer $

gemaakte opmerking moet er dus minstens één door een enkel-

voudige gesloten raakkromme /-.; begrensd gebied G,,, bestaan, dat iu

alle gebicfien (r^, <t\. G„ .... bevat is.

Hinnen (J-, zoiulcn we op <!ezelt"do wijze weer een een deelgebied

O-'v-i-i begrenzende gesloten rjwkkromme }.^^\ kunnen construeeren,

en dit proces tot elini index der tweede getalklasse kunnen voort-

zetten, wat andcrerzijds onmogelijk is, daar de verzameling der

gebieden G—G„ G^— G^, . . . G<^—G,.-\.i , . . . (r'^— (r'^+i , aftelbiuir

moet blijven.

We formuleeren dus ten slotte:

.STKi.MN(i 8. Een ^ereditceerde dijitributle op den hol bezit minstens

twee slruitlpunlen.

E K U A T U M.

In «Ie eerste mededeeling over dit onderwerp, deze Verslagen XVII 2,

p. 8% r. j:^ V. II. in plaats van: bolschijf, te lezen: bolsegment.

p.897 r. 22 v. b. „ „ „ AJ>, „ A,Q.
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Wiskunde. — De Heer Korteweg biedt eene nietledeeling aan van

den Heer H. J, E. Beth: „De schoramelingen om een evenwichts-

stnnd bij het bestaan eeni-r eenvoudige lineaire relatie tusschen

de triUimisgetallen." (Tweede gedeelte).

(Mede aangeboden door den Heer P. H. Schouce).

,S'= 4.
')

§ 14. In dit geval blijven de gev\^one reeksontwikkelingen geldig,

o / h \
zoolang — groot is ten opzichte van — (zie de genoemde ver-

handeling van Prof. Korteweg, pag. 7). De moeilijkheid ontstaat,

o f ll\
zoodra — tot de orde ( — I gedaald is. Daar de berekeningen hier

niet eenvoudiger worden bij de afwezigheid van een relatierest,

zullen we dadelijk het bestaan eener relatierest \an de orde /r

aannemen.

Wanneer de relatie

bestaat, en we met het oog hierop gaan onderzoeken, welke termen

in (2) (p. 635 dezer Verslagen") storend worden in den in § 3 be-

doelden zin, dan zien we gemakkelijk in, dat geen termen van de

orde /r onder de storende voorkomen. Bij het bepalen van de eerste

benadering kuimen we dus de termen van de orde h' in de ver-

gelijking van het oppervlak, welke termen overeenkomen met de

genoemde termen van de orde /«', weglaten. Dan wordt zij

:

z = — (c,x- + o,?/- + e^x' + e„yy + e^x'-y'' -(- c,.vy^ + e^);
9

immers behoeven wij vooi' de eerste benadering in de bewegings-

vergelijkingen geen termen op te nemen \an hooger orde dan A".

De verkorte bewegingsvergelijkingen, alleen termen \an de orde

II. bevattende, luiden nog:

X + 2c, .V = O, )

Nu zijn weer

Ml = i/2c, , w., = \/2c,

de principale trillingsgetallen.

Dus

1) Voor het geval .S = 3 zie mon licl eerste gedeelte, pag. 6:54— 650, dezer

Verslagen.
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2c. = (3n, - qY.

We \ eijiiideren de verkorte vergelijkingen in

:

j; + n,' ar ^ O,

maar moeten dun in de functie iR opnemen een term

:

3n, Q !/'.

De kannonieke oplossing der verkorte vergelijkingen is:

i/a,
A- ^ cos («!< -|" 2«i/J,),

«I

y = -^— cos (3n,t -f 6H,i3,).
on,

Om Ie vinden welke functien de «'s en ,J's van t zijn, moeten

we nagaan, welke gedaante de functie R nu aanneemt.

^ 15. Daar de storende termen in de bewegingsvergelijkingen

van de orde h' zijn, kunnen «,,«,, fj, en ^, nooit grooter zijn dan

van de orde h. Hiervan kunnen we gebruik maken om de termen

van de orde A', die x,i/,.c^ en //' bevatten, te vereenvoudigen. We
kunnen n.1. in die termen

:

./;' door (c, — n,' .t',

j; „ — n,' .'

en

y „ — 9n,' ^

vervangen.

Dan worden de vergelijkingen

:

+^ («, + 9«,) ;r -^ (.r' + 81 ƒ ) .r = 0.

;/' + 9«.' //
— 6/1, p// 4- f, x' + 2e, x^y + 3e, .f!/' + 4e, y' + 1

+ -t- («. + 9«,)y r- (-^^ + 81 y') .V = 0.
'

9 9

]h- termen van de orde //* /.ijn nu alle storend, behalve e,y' in

de eerste en 3^", r//' iii do tweede vergelijking; deze laatste termen

laten we dus wej;.

De termen 3«, x'// in de eerste en e,c' in de tweede vergelijking

danken hunne storende eigenschap aan de relatie.

48
Verslageu der Aideeling .Naluurk. Dl. XVlll. A'^ 19U9, 10.
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De overige termen zijn steeds storend, ook als geen relatie bestaat.

Om nii de vergelijkingen tot zoodanige gedaante te brengen, dat

de storende termen als afgeleiden zijn te beschouwen van éénzelfde

functie, resp. naar x en y, beschouwen we den term met xif in de

eerste en dien met x''y in de tweede vergelijking. Wanneer we de

boven als eerste benadering genomen uitdrukkingen voor x en y in

deze termen substitueereri, ontstaan er, na de ontwikkeling van de

produkten en machten der cosinussen, o.a. ook termen, die alleen

in coëflicient verschillen van de bedoelde uitdrukkingen voor x en y;

de overige termen, die ontstaan, zijn niet storend. Hieruit volgt dat

we mogen vervangen

:

1 «,
in de eerste vergelijking: xy- door —

—

-x,
lo Wj

„ „ tweede „ : x'y „ -^ — ?/.

= 0,

Hierdoor kunnen de vergelijkingen geschreven worden

:

/ 1458«/\
y + 9«,^/ + Ue, ^^

j f + e, .^' +

4 (
— 6"! (> + ^ «1 4 — a,\y = 0.

Men ziet dus, dat zij de gedaante aannemen

:

dB.
X + «1° « — -— = o

,

Ox

y + 9«/ y _ — = O ;

alwaar

:

/ r,'\ f 729n 'N 1 /^ «,
,
«/ A ,

9' J
+ ~ — 6«, ^> 4- -^ «, -1 — «, U' + e., x" y.

§ Kj. We moeten nu R gaan schrijven als functie van de «'s

en /J's door in de \erkregeii uitdrukking x en y te vervangen door

de uitdrukkingen, waardoor zij bij eerste benadering worden voor-

gesteld, en alleen die termen te behouden, in welke / niet expliciet

optreedt. Zoo koinen we tot

:
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1 1
,

^1
R^ — a«,' -4- lia^^ «, -|- — ca,* -(- y' A' «, + w, a, 2 «^ 2 cos <p

WMxrm

3e, «,'

54n/ %'

e.

' 24»/

Het stelsel vergelijkingen, dat de veranderlijklieid der «'s en j?'s

met den tijd aangeeft, is nu

:

da,
,

'- '-= 2Awi, «, - «, - «n ff,
dt

da^ — — .— z= — 2A rn, ft, 2 « 2 «m tpi

dt
11."^'

</J 3 ' -

—^ = a«, + />«, + - »n, «, 2 «^ 2 co.f y ,

lic J

dli, 1 - --— = 6a, + c«, -f 9 A' + ^- w, «, 2 o, ^ co.? y ;

waarin A' ^ ."{«, gesteld is.

Uit het stelsel volgt onmiddellijk

:

da, da,

dt ^ dt

dus

«, -\- «j = constant.

Duamni stellen we:

«, = /;,' «,W,' $ , «, = /;;.' «,'/,'(!-;).

Voorts is volgens ^4:

1 1
, ,— o/»,' • /<«, «j t — c«j' + p ''' ": + '"i "i

^ "j^ COS (fi = constant

een intoKnuil \an Ik-i stelsel.

48*

(17)
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Door invoering van S krijgt deze integraal de gedaante:

waarin

:

i\/S(l-i)cos<p=pi^ + q^-\-r, (18)

1/1 1 \

^^^(-Y'^ + '-yV'

^^^C-' + ^ + 'A?)'

als C een constante voorstelt, afhankelijk van den initiaaltoestand.

De eerste vergelijking van (17) wordt door invoering van g:

j^^m, R,' N' h' . S l/g(l—g) .sm(p. . . . . (19)

Door eliminatie van ip tusschen (18) en (19) komen we tot:

= ±— m, 72/ xV' /i' . dt.

Zij nn

ƒ (^')= ^' (1-t) - (p;' + qy + ry
,

dan is /(s)^^ voor de initiaal waarde van J, doch /(s)<CO voor

^ =1 O en t = 1. f'"*' wordt /(t,') nul voor twee waarden C^ en ^,,

tusschen O en 1 gelegen.

r, zal dus in het algemeen tusschen 2 gi-enzen periodiek veranderen.

Zij kan met beludp van elliptische functien in den tijd worden uit-

gedrukt, waarna ook /Sj, /?,, x en y als functien van den tijd bekend

zijn.

Voor de uiterste waarden nul en één van den modulus x der

elliptische functien (x = / z

'—?\' ^^s de vergelijking /(C)= O,

behalve u^ en 'i^, nug twee bestaanbare wortels « en (i heeft) krijgen

we bijzondere gevallen.

Osculeerende krommen.

§ 17. Voor eerste benadering liebben we gevonden:

X =: COS (?ij t -\- 2n, |?j),

waarin de «'s en (i's langzaam veranderen met den tijd.
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«

Door invoering \an Z en </ en veramlering van den oorsprong

van tijd vinden we, dat we de vergelijking eener osculeerende kromme

kunnen bepalen door / te elimineeren tiisschen:

.!• ^= /?„ h l/r cos n, t

en

y = ~ R,h \/Y-; cos (3«, t -
,f).

Voor r en «p moeten worden ingevidd de waarden, die deze

grootheden hebben op het oogenblik, waarvoor men de oscnleereiide

kromme kennen wil.

De osculeerende krommen zijn liissajous'sehe figuren, beantwoordend

aan de wiiiirde — voor de verhouding van de beide perioden der

trillingen. Zij zijn beschreven in de rcciithoeken, die lot zijden heblien

2 /.',// KJ en " /.',/( l 1 --'. Daar _' tiis.sclieii twee grenzen verandert,

liggen de recht hoeken, waarin de krommen lieschreven worden.

tuöschen twee uiterste. De hoekpunten liggen op den omtrek eeiier

2
ellips, die 2 /'„ // en — R^ li tot as.senlenglen heeft.

O

De gedaante der kromme, in een bepaalden rechthoek beschreven,

is nog af liaid<elijk \an de waarde van y. <f
is de waarde van het phase-

verschil op het oogenblik der grootste uitwijking naar rechts. Aaneen

willekeurige waarde \ an y l)eantvvoordt de welbekende liissajous'sehe

7t 'in

kromme met twee didjbelpnnten \iin lig. 8. X'oor ip = - of —
is de kromme m nimetrisch ten opziclile van de assen; de dubbel-

|)unten liggen in de A-as aixn weerszijden van (f op afstanden

— ii, h (fig. 9). Voor tp^O of .T krij;;eii we een kiiunme, die heen

en terug doorloopen wordt en door (f gaat (lig. U)).

in lig. 11 vindt men voor een bcpmxld bewegingsgeval eenige van

die osculeerende kronunen voorgesteld: tivee die behooren bij y ;= n:

;

Uree voor tp z= , en één voor een willekeurige wjuirde van '/
( > ^ )

•

Uit (19) volgt, dat ' ^=(» viKir sinu =r O. In de uiterste recht-

hoeken worden dus de krommen i»e.schreven, die we hebben vdor

y, = O of -T. Nu is er een aantal verschillende gevallen mogelijk,

wiuirvan we een duidelijk beeld krijgen dnor verg. (18) op pool-

co<)rdinaten voor te stellen. In lig. 12 zijn eenige der zoo verkregen
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lijnen voorgesteld, alwaar (p genomen is ais poollioek, V^l— C als

voerstraal. De verschillende gedaanten der krommen hangen samen

met de \'\ortels van de vergelijking:

Q' (1 - O - {p-Q^ + <7^ + ry = O (20)

De gevallen zijn

:

I". De kromme, in de figuur aangewezen door - -
-, blijft rechts

of links van 0^. <p verandert tusschen 2 grenzen; de grenzen zijn

jr

gelijk en tegengesteld ; de positieve is kleiner dan .
-. Voor de

uiterste waarden van l, is </> óf beide malen O, of beide malen jr.

2°. De kromme snijdt de rechte ip =: ~ 'm. twee punten

boven Oi en 2 punten beneden 0^, en bestaat uit één trek. Voor

de uiterste waarden van l, is (p weer of beide malen O, of beide

malen jr.

3°. De dubbele trek (dóórgetrokken in de figuur) omgeeft 0^.

Nu doorloopt <p alle waarden. Voor de uiterste waarden van ^ is

éénmaal yi =r O en éénmaal y = tt.

Het overgangsgeval tusschen 2 en 3 is voorgesteld door den

trek — .

Fig. 1 1 heeft betrekking op het 2"^^ geval ; voor de beide uiterste

waarden van ^ is </> ^ n.

Bijzondere gevallen.

^18. Deze hebben we voor de uiterste waarden van den modulus

X der elliptische functien; vaii verg. (20) zijn 2 wortels samengevallen.

1. K = J. De elliptische functien gaan over in hyperbolische. De

zooeven besproken meetkundige voorstelling van de betrekking tusschen

^ en (p, reeds zooeven als overgangsgeval tusschen het tweede en

derde geval vermeld, heeft een dubbelpunt, gelegen op de as der

hoeken. De bewegingsvorm nadert asjinptotisch tot een bewegings-

vorm, behoorend bij (p = O of <p = jr.

2. y. = 0. De elliptische functien gaan over in goniometrische.

De kromme van fig. 12 wordt een geïsoleerd punt C (bijzonder geval,

behoorend bij het 1^"^ geval van § 17 als grensgeval), of bestaat nit

een geïsoleerd punt en een gesloten trek (bijzonder geval, behoorende

bij het 3'''^ geval van § 17 als grensgeval). Valt de initiaalwaarde

van ^ samen met den tweevoudigen wortel van (20), dan blijft ^

standvastig; <p is voortdurend O of -t. Er wordt dus een zelfde

kromme voortdurend doorloopen.
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Willekeurig mechanisme met 2 rtijheulsgraden, waai-voor 5=4.

^ 19. Im liet geval dat «, = 3«, + (> kunnen in de bewegings-

vergelijkingen de termen \an de orde /t' geen storende Icrnicii op-

levereii.

Dus kunnen we schrijven:

r = i «,= 9,' + è ".' <h' + u, ,

waarin U^ een homogene functie van den 4''''" graad in r/, en q, voor-

steh. Voorts is:

T = n,' + t 7,' 4- i P, <7;' + P, q, q, + i 7', 7/-

waarin

:

fi = «1 11'' + «2 7i 7. + «. 9=''

^, = *i -Zi' + *2 ?. 7= + ^ 72*'

i\ — e, 7i' + c. 7i 7= + f, 7.'

:

de a's, b's en e's zijn constanten.

De vergelijkingen van L.vguange worden

:

1 dP, . dP, . .
^

7i + "i'7. = - ^. 7. — l\li — -^ V'^''~d^^''^-
"^

/ 1 ÖP, dPA .

^
6/7,

7, + «/ 7, = — ^. 7. — 'f'. 7. +
/l dP, dPA . dP, . . 1 ö/', . ef/,

+ Ua,:-¥J''''"d7.''''^'-Td,;''= -d^
Hj) dezelfde wijze als dat in $15 gedaan is kunnen we weer in

de termen van de orde li" 7,, 7,, 71" en 7," vervangen door andere.

Nu komt echter in de !«'« verg. voor een term - ii„ 7, 5, q„ dien

we afzonderlijk hebben te beschouwen (in de 2'''' verg. komen ook

termen voor, die 7, 7, bevatten, m:mr deze zijn niet storend).

Wc voeren hiervoor een nieuwe verantlcrlijke 7', in, zoodanig dat:

1

7i =7. + -j«:7i'7.-

Dan is:

.... 1 1 . .

7'i = 7i +
-J

"2 7.' 7. + ^ "2 72 (7. 7i + 7i') + «2 7. 'h 7:'

waarin 7, en 7, in de termen van de orde li' weer te vereenvou-

digen zijn.

Van de termen, die nu in de bewegmgsvcigelijkingen voorkomen,

zijn in de 1'«'" vergelijking storend dip met //V/,, 7,', 7, '7. en 7,7,',
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in de 2'^"= die niet h''q^, q^^, q,', en q^^q,. Xu kunnen evenals in § 15

de termen met q^q,' in de l^"' vergelijking, die met q^'q^ in de

2de vergelijking nog vereenvoudigd worden.

Voeren we deze berekeningen uit, dan komen we er toe, dat de

termen van de orde h°, die we moeten opnemen in de vergelijkingen,

zijn te brengen tot de gedaante

:

^^^^i + ^?i'?3 + '^Ji' iii de 1ste vergelijking.

Qh% + fq,'
' + dq,' „ „ 2de

Hierin zijn F en Q homogene kwadratische functien van l/ö, en

|/«j, en

1

4

/= ^ «i'^i + SèiH/ — l.

(De termen — 3/ in e en — / in f komen \oort uit den term

Iq^'q^, die in f7, voorkomt).

In de termen van hooger orde kunnen we in de cpëflicienten »,

vervangen door 3rt,. Dan wordt:

Dus vinden we dat

e = 3/.

De bewegingsvergelijkingen zijn nu te schrijven :

dB

dR

o?»

waarin

Zij krijgen dus dezelfde gedaante als voor het eenvoudige mecha-

nisme, zoodat ook in het geval .S = 4 de horizontale projectie van

het over het oppervlak bewegende punt als beeldpunt te beschouwen

is voor een willekeurig mechanisme met 2 vrijheidsgraden.
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-9=2.

^ 2(1. We üiiderstellen dus, dat de relatie bestaat:

«, = n, 4- <j,

waarbij -- van de orde
( -1 is. Aangezien we echter bij de gevallen

"i V^J
S=3 en > = 4 reeds gezien hebben, op welke wijze zulk een

relatierest in rekening kan worden gebracht, do(»r in de functie R
een teriu op te nemen niet qk,, bepalen we ons hier tot het geval,

dat de relatierest nul is, dus

Voor het oppervlak is het laagste punt een ombilicaji]|)nnt. Hiertoe

behoort als bijzonder geval het oniwentelingso])per\ luk met de Z-aa

als oniwentelingöas, welk geval men door Prot'. Kortewku beliandcld

vindt aan het slot van de meermalen aangehaalde \erhandeling.

De termen \an liooger orde dan h* weglatende, omdat we in de

bewegingsvergelijkingen geen termen opnemen van liooger orde dan

/t', en de termen van de orde h" weglatende, omdat in de bewegings-

vergelijkingen geen termen van de orde A' storend kunnen zijn,

kunnen we de vergelijking van het uppervlak sclirij\en:

1

waarm we er van gebruik maken, dat men door een draaiing van

het coördinatenstelsel om de Z-As er voor zorgen kan, dat de coëlli-

cienten van xif en x^y gelijk worden.

De oplossing bij eerste benadering is:

X = cos {nt -\- 2?«(ij),

n

y = cos {nt + 2nj?,)

;

«

waarin Ji = |/2c, =: |/2c,.

$ 21. Gaan we over tot de vereenvoudiging \an de bewegings-

vergelijkingen, (overeenkomstig hetgeen in ^15 vooi- het geval 6'=4
gezegd is, kunnen we hier in de termen van de orde h' der be-

wegingsvergelijkingen vervangen

:

x' door «, — /('.?;',

y „ a, — n'y\

.r „ — n»,c,

y „ - «V-
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De vergelijkingen worden :

9 9

n' 2«'

9 9

Hierin kunnen we geen termen weglaten, want alle termen van

de orde h' zijn storend. De vergelijkingen zijn als volgt te schrijven:

dR
X -\- n\v — —- r= O,

a.v

dR ^

waarin we moeten nemen

:

— /?= «!.'»' + e„x^y -|- e^x-if + (?„a'.v' + e^y* +

+ ~ (« + «,) W- + ƒ )
-^ ^^' + 2/')'-

2.9 2^

§ 22. Substitueeren we de voor eerste benadering aangenomen uit-

drukkingen voor X en y in ' de functie R, en behouden we alleen

de termen, welke t niet expliciet bevatten, dan komen we tot:

waarin

:

3^j n-
a =

1

,

è =
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— = — 4»j/«,«, ,!(« (/ cos (p -\- 2«/, («, -{- «,) K «,«., . *•(/(
<f

dt

—— = + 4"/'«,«, •*i" V <•<'« y — 2«/, («, -\- «,) l^«i«5 • sw V,

-^ = ««1 + ^«, +/«, *'«'
v; + 2 -^i ( ^ '^"'"' ^' "'^ L/ 7/ )

*''"" *''

Uit liot stelsel \oV^{ onniicldellijk

:

da, da,

(h ^ dt

dus

«j 4" a„ := constant.

Een andere integraal is volgens ^ 4

:

1 1
. . . ,/— aa* -\- ba^a., -\- —- c«..' + Ja^a^ sin^ tp -\- j^ («^ -|- o^) V a^a^ cos (p^zconst.

§ 25. De uitkomsten worden voor liet algemeene geval zeer

ingewikkeld. Dit is blijkbaar het gevolg daarvan, dat in de functie

li voorkomen ais ip en siii' ip, of met andere woorden cos (p en

cos'Iip. Hel vraagstuk wordt liolangrijk vereenvoudigd als we/j^O
denken, dus t', =:(>, wat hiiToji iieLMkimit, dat we onderstellen, dat

voor het ojipervlak de XZ eji YZ vlakken symmetrievlakken zijn.

Voeren wc dan weer C in, /.(uVlat

«, = /i„'A':, «, = n.^h-' (1 - c),

dan is de laatste integraal te schrijven in den vorm:

V'^il—C) CO.1 <p=pC' -\- q^ -{- r,

zoodat we weer alle integraties in eindigen vorm kunnen uitvoeren,

en X en // als functien van den tijd te vinden zijn.

Oscu/eerende krommen.

^ 24. We keercn tot het algemeene geval terug, en zullen nagaan

wat er wordi \;ui ile osculeerende krommen. Het zijn ellipsen, wier

vergelijking gevonden wordt door lusschen

l/a,
g = ^—i cos {nt -\- 2nj3,)

II

en
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y = cos {nt -(- 27jjJ,)

n

t te elimineeren.

Door verandering ^•an den oorsprong van tijd vinden we, dat we

Voor een bepaalde osculeerende de vergelijking ook kunnen vinden

door eliminatie van t tusschen

:

x n^ cos nt
n

en

y = cos {nt — (f),
n

dus stelt if het phaseverscliil voor.

Heeft <f een willekeurige waarde, dan heeft de ellips een wille-

keurige gedaante en ligging.

Is y= of -T, dan wordt een rechte doorloopen, die door O gaat.

Is ^ =r — , dan liggen de assen der ellips langs de coördinatenassen.

De ellipsen worden beschreven in rechthoeken, die hun zijden

evenwijdig met de assen hebben en wier hoekpunten, zooals uit

«j -j- «j ^ constant

blijkt, liggen op een cirkelomtrek

Oni de verandering van gedaante en ligging na te gaan, kunnen

we de bekende betrekkingen neerschrijven, die dienstig kunnen zijn

om de assen der ellips en den liellingshoek van de lange as met de

A'-as te berekenen. Zijn Ah en Bk de halve groote en kleine as

en 6 de bedoelde hoek, dan worden die betrekkingen

:

] 1 n-R,^h^

A'h^ B'h^ «1», sin- (p

1 n'

A'B'h* «!«, sin- tp

(1)

(•2)

2 Va^a,
tg 2d := . COS (f (3)

«, — «1

Uit (J) en (2) leiden we nu onmiddellijk af: De som van de

kwadraten van de assen der ellips is standvastig.

§ 25. Uit het zooeven gevondene kan nu gemakkelijk bewezen

worden, dat voor het geval het oppervlak een omwentelingsoppervlak

is de osculeerende ellips een onv,erauderlijke gedaante heeft.
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Dun wurdt namelijk:

— R =: h a (a,-f«,)' + / «1 «2 sin' <p,

waai-in

:

Daar iiii

en ook

is

3«, n'

471* ^ 8ƒ

k a («, + ",)' -t- /«, «, A'!/<' f/ ^ coustfint,

<f, 4" «j = constant,

<f, «, vm" (p ^ constant.

Uit (2) volgt dan

ABh' ==. constant,

waaruit in verband met liet slot van ^ 24 kan hesloten worden tot

:

Ah •==. const. Bh ^ const.,

waixrniede het bewijs geleverd is.

Wanneer we nii, Idijvondc in het seval van liet oinwentclings-

onpcrvlak, willen nagaan op welke wijze & verandert, dan hebben

we «ie differentiiuxivergelijkingen neer te schrijven, die de verander-

lijkliei*! der «'s en [i's geven. Zij worden nu

:

•= — 4 nf «, «, sin (p cos if ,

dt

dt

l/t

— = a («,+«,)+/«, sm' y .

We zien «lat in en - een gelijke standvastige term a(«i4-«,)=
dt dt

= aJi„^h' voorkomt. Dit wil zeggen dat licl Irillingsgelai k gewijzigd

wonlt met een bedrag 2nn li,' //'.

Wanneer we nii de betrekking

^ 2l/«,«,
ttj 26 = cos (f«,— «.

naar ( diflVrenlieeren, dan kora'-n we na eenige herleiding tol :
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de— = — 2 ƒ«' ABh-
,

dt
•'

waaruit blijkt, dat de ellips met standvastige hoeksnelheid ronddraait.

Deze uitkomsten zijn ook quantitatief volkomen in overeenstemming

met de door Prof. Korteweg gevondene.

^ 26. De verandering in ligging en gedaante der osculeerende

kromme schijnt voor het algemeene geval n^ = n^ niet eenvoudig te

worden.

Bepalen we ons daarom tot het geval é?j = O ; dan zijn XZ- en

YZ-v\ak symmetrievlakken voor het oppervlak.

De eerste vergelijking van (21) wordt nu

:

=: — 4 nf a, a, sin a> cos w.

Of, door invoering van ^

:

— = — 4 nf R^' 11' 'C, (1—p siti (p . cos (p.

De betrekking tusschen ^ en (f wordt:

»„>=?^M+: (22,

^ gaat weer periodiek veranderen tusschen een grootste en een

kleinste waarde. Ku kan echter — ^0 worden voor .sui <p ^ O en
dt

voor cos <p = 0. Er zijn dus, afgezien van bijzondere gevallen, 3

algemeene gevallen :

1". Voor de uiterste waarden van 'C is cos tp = 0. Dan worden

in de uiterste i-echthoeken ellipsen beschreven met de assen langs de

A^-as en ]^-as (fig. 13).

2°. Voor de uiterste waarden van C is sin cp = 0. In de uiterste

rechthoeken worden rechten beschreven (fig. 14).

3". Voor éen der uiterste waarden van ^ is sin (f = O, voor de

andere is cos fp = 0. (fig. J 5).

Bijzondere gevallen.

§ 27. Deze hebben we weer voor de uiterste waarden van den

modulus X (x heeft dezelfde gedaante als in § 16) der elliptische

functiën ; dan zijn er 2 wortels saraengevallen van de \ergelijking :

/Q = ip;' + qC + r) {; (1 - C) - ip;' + qy + r)\ = 0.
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Het bijzondere geval, dat overeenkomt met B van ^ 9 en liet

2dc van ^18 is hier ook te vinden, on wel op twee manieren. Het

zijn dp gevallen, dat voortdnrentl dezelfde rechte beschreven wordt

(\oortdurend y/ziy^O; wanneer het oppervlak omwentelint^sopper-

viak is, dan is deze bewegingsvorin in lederen mcriiliaiin mofi;clijk;)

en dat voortdurend dezelfde ellips beschreven wordt {cos(f=i(); dit

wordt voor het oniwcntelingsopperxlak de eenparige beweging in een

parallelcirkel.,

Het bijzondere geval, dat overeenkomt met .1 van ^ 9 en met het

jste van $18 bestaat hier eveneens. De bewegingsvorm nadert asymp-

totisch tot de beweging in een bepaalde ellips.

Omhullende der oscideerende krommen.

§ 28. Er zijn twee gevallen tuin te wijzen, waarin de omhullende

een eenvoudige gedaante aanneemt.

1°. Voor p=— 1, 7^1 in (22), het geval van een omwentelings-

oppervlak. De omhullende is gedegenereerd tot twee concentrische'

cirkels.

2*. Voor /) = O en f/ = in (22) is de omhullende tot twee

paren e\enwijdige lijnen, die een rechthoek insluiten, gedegenereerd.

Willekeuriif mechanisme mei 2 ijraden van vrijheid, waarvoor 5=r2.

^ 29. De verirelijkingen \aii 1,\(;kan(;k krijgen hier volkomen

dezelfde <;<Mlaanlc als voor .s = 4. In de termen van de orde //' kunnen

we weer op de gewone wijze de termen met q^, tj.,, 5-,' en g»,' door

andere vervangen. Vervolgens heblten we te herleiden do termen

dP, . . dP, . .— r— 7,7, en — — 7i 7:: Hicivoor voeren we 7', en o\ in, zóó-
"7, "7i

danig dal

:

,
1 1

7 = 7. + j «, 7i' 7, +y • 7i 7.' •

7
.
= 9, + j «-, 7i 7= + Y ''' ^' '''

Het blijkt nu na deze herleidingen dat de termen \ an de orde

h* in de 1*"' vergelijking de gedaante oiinnenieu

:
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4
We vervangen nu B^h^q, door — q,'. Dit is geoorloofd, omdat we

4
bij substitutie van q^ = hli cos {nt -\- X) in — 5-,', behalve een term

ö

B'h''q^, termen krijgen, die niet storend zijn.

We willen onderzoeken of de storende termen in de beide vergelij-

kingen weer afgeleiden zijn eener zelfde functie. Daarvoor hebben

we in de eerste vergelijking niet de termen met q^ en q^^, in de

tweede niet die met q^ en q^' te beschouwen. De overige termen

worden in de eerste vergelijking

:

In de tweede:

We vinden dus ten slotte dat de storende termen afgeleiden zijn

van een zelfde functie R, dus worden de vergelijkingen

:

?! f "' ?i —^ = O .

waarin

:

R = Ph^ q^- + Qh^ q,'- + U, ,

als P en Q homogene kwadratische functien zijn van K«, en {^ a^ en

U^ een homogene functie van den 4''''" graad van q^ en g,. De voor

het eenvoudige mechanisme gevonden resultaten zijn dus geldig voor

een willekeurig mechanisme met 2 vrijheidsgraden.
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Physiologie. — De Heer Zwaardemakkr doet eene inededeelinp; over:

„De Camera jiilenta^) van het Physiol. Lab. te Utrecht."

De uitbreiding van het verkeer roept bijkans overal in meerdere

ol' mindere mate ile nadeelen te voorscliijn, die aan de voortdurende

aanwezigiieid van rumoer verbonden zijn. Hieruit ontstond de be-

hoefte aan geluidvrije vertrekken en wel het eerst in die gevallen,

waarin het aanhoudend bestaan \an storende geluiden een onover-

komelijke belemmering vormt. Zulke gevallen doen zich voor:

a. bij acustische proefnemingen, wanneer de waarnemingen in de

nabijheid van het minimum perceptibiie moeten plaats hebben

;

b. in oorheelkundige poliklinieken, waar door het af- en aangaan

van patiënten nimmer de vereisclite stilte heerseht en een grooter

fre(|uentie van het bezoek het onmogelijk worden van elk fijner

onderzoek beteekent, dientengevolge ook onzekerheid van diagnose,

van advies en van beslissing in geval van keuring;

c. in modern gebouwde klinieken, die met hare gladde wanden,

naakte vloeren, constructie van steen en ijzer, enz. sterk resoneeren

en door hare vele techni.«che inrichtingen nimmer rustig kunnen zijn;

het gevolg is de oiiuitvoerbaariieid \m\ een werkelijk doeltrcUcnd,

percutorisch en auscultatorisch onderzoek.

Sinds 1904 is in het Pliysiologisrli Lalxiratorium te öireclit ')

ten behoeve van het in sub a genoemde doel een camera silenta

(2,28 y 2,28 X 2,20 .M.) ingericht geworden en sedert is mijn raad

bij den bouw van nieuwe laboratoriën, poliklinieken en zieken-

huizen hier te lande en ehlers, bij herhaling gevraagd. In verband

met het laatste veroorloof ik mij hier de overtuiging uit te spreken,

dat een gcluidvrij kamertje, dat men tot een der ;^ straks genoemde

dofloindcn nioclit willen consfrueeren. aan drie voorwaarden zal

hebben te voldoen, wil men niet teleurgesteld uilkomen. Deze voor-

waarden zijn :

1*. Moet de binnenvlakte van het vertrek bekleed zijn mei een

stof, die het geluid niet terugkaatst ; immei-s verzuimt men dit. dan

zullen niet alleen de onwillekeurige geluiden, die men zelf maakt,

') SiJpnlus, slil, ailj. voorkomend hij Oelliüs, in een fniginent van Laevius aan
,loca" toegevoegd, verdienl VNegen:; de korllieid de voorkeur boven silinliosiis.

*) Ned. Tijdsctir. v. Geneesk. ]9Ü5, Deel 1, p. 571. Zeilschr. f. Ohrenheilk.

Bd. h\, p. 247.

49
Verslagtn der Afdeeling Naluurk. Dl XVUf. A". 1909/10.
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reeds storen, maar men zal bovendien gehinderd worden door de

kleine geUiidsrest, die wegens onxolkomeniieden der constructie nog

mocht overblijven ; de resoimance der afgesloten i-uimte zelf zal uit

liet weinige rumoer, dat ontstaat of binnendringt, bepaalde bestand-

deelen grijpen en in versterkte mate ten gelioore brengen.

2°. Moet de isoleering tot stand worden gebracht door een dub-

belen wand, met lucht-tusschenruimte van zoo geringe dikte, dat

resonnance van iioorbare tonen uitgesloten is en daarenboven tusschen

de beide wanden geen ander contact over blijft dan van eenige

smalle loodverbindengen.

3". Moet de isoleering van den buitenmuur van het gebouw en

van den bodem zoo volkomen mogelijk zijn ; eerstgenoemde isoleering

heeft door een opzettelijk aangebrachte nevenvertrek te geschieden.

De eerste \'oorwaarde is in ojis Laboratorium vervuld door een

bekleeding met eenige centimeters dik paardenhaar (trichopièse), gelijk

dit in telefooncellen wordt gebezigd. Ik dank de kennismaking met

deze stof, die daarenboven een voortreffelijke geluidsisolatie verschaft,

aan Dr. Bii.tris te Gent.

Aan de tweede voorwaarde is te Utrecht voldaan door gebruik te

maken ter bevestiging van het trichopièse van een muur van poreusen

steen en aanbrenging daarbuiten van een tweeden wand, bestaande

uit kurksteen van Duitsch fabrikaat. Nog beter zouden, althans in

acustisch oogpunt, turfmosplaten uit Klasienaveen in Drenthe voldaan

hebben.

De derde voorwaarde eindelijk eischt het zuiver gebruik van lood-

contacten. Vooral den bodem heeft men te verzorgen. Te Utrecht

zijn in dit opzicht fouten ingeslopen, die slechts ten deele verholpen

konden worden door de latere aanbrenging eener extra-bekleeding.

De zooeven genoemde hoofdvoorvv^aarden vooropgestekl, komt weldra

de vraag te beantwoorden, zal een geluidvrij vertrek ondergronds of

gelijkvloers, dan wel oi> een verdieping moeten worden aangelegd.

Mijn antwoord is beslist op een verdieping, want de geleiding van

het uit den bodem komend geluid vormt het moeilijkst te over-

winnen bezwaar. Een doeltreffende bodemisolatie zal op een ver-

dieping \'eel gemakkelijker kunnen worden bereikt dan op een

fundeering. In het eerste geval heeft men slechts \'Oor lood-contacten

met de steunbalken te zorgen, die zelf bovendien niet rechtstreeks met

den bodem in \erbiiiding staan, terwijl men in het tweede geval op
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zijn gunstigst van koilc, veellagige zuilen gebruik kan maken, die

dan toch steeds rechtstreeks naar den bodem geleiden.

Wat de verschillende tonen betreft, blijken de lage tonen het

mooilijkst weg Ie houden, (onhoorbare trillingen van zeer langzame

|icri()(iiek zijn in onze camera silenta zelfs in het geheel niet uitge-

sloten, zoodat een gevoelige microfoon afgeleid naar een gouddraad-

snaargalvanometer niet tot rust blijkt te komen, ook zelfs niet,

wanneer bij volkomen adaptatie van het gehoororgaan geen spoor

van geluid waarnoembaar is. Dit stoort acustiscli niet, maar een ieb

sneller periodiek zou hindeilijk zijn geweest.

Een geluidvrij vertrek behoort verder poreuse wanden te hebben,

want kiest men volmaakt impermeabele muren, dan zal bij lan^^durige

proeven eene ventilatie noodig blijken, die weer de aanbrenging van

ventilatiekanalen, dus van geluidslekken, zou vorderen. Voor dubbel-

deur en dubbel-venster (het laatste hygiënisch ni. i. onmisbaar) zijn

uit den aard der zaak bijzondere inrichtingen noodig, die veel zorg

en voortdurende controle vereischen. Hij acustische proeven geschiede

de geluidstoevoer uit buiten het vertrek geplaatste geluidsbronnen

midden door een looden stop, opdat aan het beginsel, dat de beide

wanden van den dubbelwand geen ander dan loodcontact zullen

heitben, geen afbreuk worde gedaan '). Electrisch licht, telefoon-

bediening, aanvoer van aanblaaslucht voor orgelpi;pen en sirenes door

een enge looden buis en de noodige geleidd raden naar den galvano-

meter leveren geenerlei technische moeilijkheden op.

Een tocvallifr nevenvoordeel van een acustiscli vertrek met dubbelen

wand, tiulibelen deur en dnbbel venster, behoorlijk door iievenver-

Irekkon van do iiuilcniniiren van het gebouw afgegi'ensd, is nog dit,

dal het een calorimeter vormt. De camera silenta te Utrecht blijft

zoinler bewoner l<»t of) '2 deciirraden constant van lemperatniir. Door

de trichtipié.se-wandcn mot oonige meiers iiitoist lijn kopeifiraad

(0.1 m.M. te bedekken kan men zich met een in een nevenvertrek ge-

plaalsio Wliealstnnesclie bnij; en galvanometcr een bolometer inrichten,

waariuco men de loniporatuuisvorhooiring. die de riiimlo dof>r een

bowonoi- (iiMlor^jaal, mooi. De warmleprodiiclie, die dit leweeglirongt

wordt em|)irisch liepaahl (ü'Arsonvat,). Tot respiratie-calorimeter is

hot f^eluithrij vertrek echter niel itruikbaar. Dil is onmogelijk, omdat

t\c wanden porous zijn on L'oofl men dil laat.sie op, dan is hol voor

langdurige |iroovcn niet meer geluidvrij.

Een menigte onderzoekingen kunnen in de camera silenta plaats

') De looden sloppen iicbben 4 cM. dikle en bezitten een centrale boring, die

op /.ijn nauwst een engU- van 0,4 cM. raag hebben; verg. Onderz. Physiol. Lab.

Ulrcchl (5) VI p. i:j8.

49»
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hebben. Die welke in de afgeloopen zes jaren zijn uitgevoerd, zijn

wel niet zoo talrijk en uitgebreid als ik zou wensclien, maar een

opsomming met literatuuropgaaf der publicaties moge toeli volgen

om als voorbeeld te dienen van hetgeen o.a. in een geluid vrij vertrek

te bereiken is.

1°. Kan men experimenteeren over de gewaarwording van stilte;

daarbij neeuit men, tenzij een perforatie vau het trommelvlies voor-

handen is, beiderzijds een suizen waar, waarin zich bij nadere analyse

een zacht geruisch als van den wind in de toppen der boomen, naast

een zeer hoog fluiten (i//") laat onderscheiden; personen, bij wie

dit physiologisch oorsuizen onduidelijk is, bespeuren een gevoel

van druk 'j.

2°. Kan de invloed der adaptatie worden nagegaan ; onder meer

blijkt dan een geleidelijke vermindering van het physiologisch oor-

suizen, dat na 3 uur verblijf in het geluidvrij kamertje geheel ver-

dwenen is (BoRTOLOTTi), terwijl in denzelfden tijd het gevoel van

druk, indien aanwezig, steeds meer en meer toeneemt (Minkema);

men zou hieruit geneigd zijn af te leiden, dat het physiologisch oor-

suizen geheel of gedeeltelijk het karakter van een nabeeld bezit ').

3°. Kan het verschijnsel van accommodatie, dat Hensen ontdekte,

nader worden bestudeerd, doordat men aan een buiten de camera

silenla geplaatst persoon door beengeleiding een stemvorktoon toe-

voert, die dan uit diens oor door een hoorbuis in het kamertje

wordt geleid ; telkens wanneer een buiten het vertrek geplaatste

metronoom tikt, accommodeert de proefpersoon en hoort de waarnemer

een versterkt geluid (Quix).

4". Kan uil den kortsten expositietijd het kleinst waarneembaar

aantal geluidstrilliiigen in een van buiten toegeleiden stemvork- of

orgeltoon worden afgeleid ; conform Bode blijkt dit getal op typische

wijze in de toonladder te varieeren (de Groot ') en van Mens).

1) Voor mijn oor kan het physiologisch oorsuizen worden onderdrukt : «. door

het tikken van een horloge, b. door een stemvorkgeluid van c'-toonshoogte en een

geluidsterkte van 68.10--' Erg per cM^ en per sec. (Erg. d. Physiol. 1905 p. 452).

2) Volgens BoRTOLOTTi komt het geruisch terstond terug, wanneer men een

oogenblik buiten is gegaan en in de camera silenta terugkeert.

•') H. DE Groot, Zlsclir. f. Sinnesphysiol. Bd. 44 p. 18 en Onderz. Physiol. Lab.

(5) X p. 137.
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5°. Kan het minimum perceplibile gedurende de eenheid van tijd

door de toonladder worden vastgesteld (Minkkma').

d'. Kan ook tle drempel van onderseiieid woi'den opgespoord

en de tvpische variatie, welke deze in de toonladder onderga;xt

(Dkknik ').

7°. Kan de gewaarwording van knal, door Hksskx bij het plot-

seling inzetten of a(l)rcken van sirenetonen o|)genierkt, niet iteliulp van

het |)lotseling openen of sluiten van een tehitbom-ontact ot' |ilotscIing

openen of sluiten \an een bijzonder gebouwde loodkraan, luin tonen

van allerlei oorsprong en toonshoogte worden gedemonstreerd.

8'. Kan de verbreiding van het geluid om een slemvork met de

ligging der bekende interfercnticviakken nauwkeurig worden nagegaan,

zonder dat men in de fouten vervalt, die in vertrekken met terug-

kaatsende wanden noodzakelijk ontstaan.

9*. Kan de resonnanoewerking der gewondene niolluskenschelpen

voor ''ernisciien rechtstreeks worden bewezen.
o"-

10°. Kan de geluiddoovende werking van versehillende isolatie-

middelen met volkomen strengheid worden nagegaan, voor knallen

door stalen kogels op een stalen plaat ") te doen vallen (valphono-

meler van Zotm;, voor tonen door zuiver gestemde klokjes electrisch

aan (e shuin, in beide gevallen iiet instrument opgenomen in een

kleine niet resoneerende ruimte; de wanden dezer ruimte worden

niet de te ondei7-oeken stoffen bekleed en eenerzijds de aanslag-

energie, anderzijds de afstand, waarop aelioord wordt, vastgesteld;

het volkonienst isoleert bij gelijke wandilikte hel paardenliaar itriclio-

pièse), dan volgt de lurfmosj»laat uit Klasienaveen, daarna hel kmk-
steen; andere materialen, die wij onderzochten, hadden mm merkel ijk

geringere geluiddooving.

') H. F. Mi.NKEMA, Oiiderz. Physioi. Lab. (b) VI. p. 134.

') Zittingsvcrslag dezer Academie van 3 Nov. 1905.

*) Ter voorkoming van rcsonnance moet de stalen plaat op (.en zwaar stuk lood

gesoldeerd worden.
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Wiskunde. — De heer Jan uk Vries biedt een mededeeling aan

getiteld: ,^Over 'puntenparen, die met hetrekkim] tot. een vlakke

kubische krovwie geassocieerd zijn."

1. Door de symbolische vergelijking

X

wordt een vlakke kubische kromme c' voorgesteld. Zijn de punten

A', Y en Z verbonden door de betrekking

ax a,j üz = O,

dan ligt elk hunner op de (gemengde) poolrechte dei' andere twee,

en elke twee dier panien worden harmonisch gescheiden door de

poolkegelsnede van het derde punt ; zij vormen een pooldriehoek

van c'.

Beschouwen we nader het geval dat de drie punten in een rechte

/ liggen : Z is dan het snijpunt van / met de poolrechte van A'en }'.

Blijkbaar vormen de op / gelegen drietallen A', 3', Zeen kubische

involutie van den tweeden rang, /ó, welke de snijpunten P,Q,i^ van

c" met / tot drievoudige elementen heeft.

Volgens een bekende eigenschap der 1^ vormen P, ^ en Stevens

een groep der /o. Dit is trouwens rechtstreeks in te zien ; immers,

de poolkegelsnede van P snijdt l 'm P en in het punt H, dat door

Q en R harmonisch van P wordt gescheiden ; de poolrechte van Q
t. o. V. die kegelsnede gaat dus door B.

Tot 1-2. behoort een neutraal paar, U, V, dat met elk punt van /

een drietal vormt, dus / tot poolrechte móet hebben. De poolkegel-

sneden der op / gelegen punten vormen een bundel ; twee dier kegel-

sneden 11^ en w^ raken / in de punten V en U.

We zullen U en V geassocieerde punten noemen.

Elk punt ^ is blijkbaar met twee punten T^ geassocieerd, n.1. met

de punten welke de poolrechte en de poolkegelsnede van f^ gemeen

hebben. De geassocieerde paren zijn dus in een involutorische ver-

wantschap (2, 2) gerangschikt.

Wordt / raaklijn van c', dan vereenigen zich in het raakpunt L

twee drievoudige elementen der Jö met de beide neutrale punten

U, V. Immers alle poolkegelsneden wier polen op / liggen, gaan nu

door L, en een van die krommen raakt l in L. Dus is c' coinci-

dentie-kromme der (2, 2).

2. Wc zullen onderzoeken of er punten U zijn, waar\oor de

overeenkomstige punten F weer een geassocieerd paar vormen, zoodat
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men een drietal punten heeft, die twee aan twee geassocieerd zijn.

Nemen we de drie |tiintcn tot iiooiv|Hinten van een assen-driolioeic,

dan zullen hun noolkegelsneden door

fl,.r, -f- 6; .r, .r, = O, a„ .v' + h^ .r, .r, = O, a, .?r + />, .v, .r, — O

voorgesteld worden : immers elk dier punten heeft de verbindingslijn

der andere twee tot raakkoorde t. o. \. zijn poolkegelsnede.

Is M = de vergelijking van o', dan worden de diic poolkegel-

sncden ook voorgesteld dooi'

du du du

diV, dx^ d,v.

Hieruit volgt vooreerst dat de factoren 6,, b.,, b, even groot moeten

zijn. Verder blijkt gemakkelijk, dat de vergelijking van c' is

", -Pi + ", •'•2 + «» ''3 + 3 ^ ,r, .V., .V, = 0.

De conrdinatendricliook is dus een inflexiedrielioek, d. w. z. een

driehoek, waarvan elke zijde drie buigpunten van c' bevat. Daar

er vier inllcxiodriehoeken zijn, bevat de verwantschap (2,2) der

geassocieenli- |piiiiien vier involutorische drietallen.

o. We zullen nu de m. pi. bepalen van de geassocieerde pareu,

die met een gegeven punt I) col lineair zijn.

Vooreerst is J) een dubbelpunt der m.pl.; de met Z) geassocieerde

punten I) en D" zijn de snijpunten der [)oolkegelsnede d' van I)

met de poolrechte d van D. De m.pl. is dus een nodale bi(|ua<lia-

tische kromme d\

De raaklijnen uit I) aan c' zijn tevens raaklijnon aaii <l\ want

in iiun raakpunten vallen telkens twee geassocieerde punten samen.

Dus is (f de kegelsnede van IiKütini van d\ l>ij een willekeurige

nodale r' bevat deze kegelsnede, behalve de zes raakpiuitou, de snij-

punten van (•* met de rechte, welke de beide tangenliaalpunten van

het dui»bel[)unt verbindt, en de raaklijnen in die ..tiuMhuncntaal-

punlcu" Oixn <le kegelsnede komen samen in het dubbelpunt 'i.

De kromme f/' is een bijzondere kromme, omdat luuir liindanieu-

laalpunten niet de tangenliaalpunten // en D" samenvallen, zoodat

deze levens de raakpunten van ecu dubbelraakliju zijn.

4. Het is gemakkelijk de vergelijking van '/' te vinden.

De poolkegelsnede van Zi.o.w «j. := O woi-dt voorgesteld iloor

fï.//J = o, de |)oolrechtc door rt-^j: = O. Voor de raidviijnen uil X
luuir die kegelsnede heeft men dus

') Zie mijn verlianiieling ,La quarlique nodale" (Archives Tcyler t. IX, |). "203).
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Als deze liet gegeven punt V bevatten, is Z een pont der bij Y
behoorende kromme d*. Deze heeft dus tot vergelijking (in loopende

coördinaten z)

2 3 2 2

Hieruit blijkt opnieuw, dat de poolrechte van D dubbelraakiijn is

en rf" aanraakt in de tangentiaalpunten D' en Z)'; immers door com-

biiiatie met a'/Ci- = O vindt men (i,/al . b,/b'- = 0. Hetzelfde verkrijgt

men door combinatie met //; = O
; hierdoor wordt bevestigd dat (7"

in haar snijpunten met de poolkegelsnede van D door c^ en de pool-

rechte (/ wordt aangeraakt.

Uit

2 3 2 2 2 3 2 2
a'yaJ)- — (ii/f^ijCi'zb- ^ ii/bzüz — b^ai/bM^

volgt, dat de vergelijking van (/^ kan vervangen worden door
2 2

h{ayazb: — bi/b^Z) {a,ib: — «r^^) =^ O,

dus ook door

(n,y6c — n-bi/Y a-b. = 0.

Nu is

a,jb. — a-by = {aib-i) (i/iz-y) + («263) O/2-3) + (os^'i) C'/a^i)-

Stelt men dus de coördinaten der rechte YZ door §i voor, dan

gaat de bovenstaande vergelijking over in

{abs,y a,b, = 0.

Deze vergelijking drukt uit dat de poolkegelsnede van Z door de

reclite YZ wordt aangeraakt. ')

5. Tevens blijkt hieruit, dat de rechte (g) haar poloconica in twee

punten van f/" snijdt. Dit wordt nader bevestigd door de opmerking,

dat de poloconica van (g) de m.pl. is van de punten wier poolkegel-

sneden aan (ï) raken, waaruit volgt dat ze (§) in twee geassocieerde

punten snijdt.

De kromme d* kan derhahe voortgebracht worden door de snij-

punten van eiken der stralen s uit D met de aan hem toegevoegde

poloconica (> te bepalen. De poloconica doorloopt daarbij een stelsel

met index 2. Immers, als o door eenig punt X gaat, dan wordt de

poolkegelsnede van X door .v aangeraakt. En daar twee stralen ,v

aan die voorwaarde voldoen, ligt A' op twee krommen 0. Deze

voortbrenging van d* met behulp van een stelsel kegelsneden met

index 2 en een daarmee projectieven waaier is kenmerkend voor de

nodale biquadratische kromme. ^)

1) Glebsch, Leqons sur la geometrie, t. II, p. 278.

^) BoBEK, Deükscliiiften der Akad. in Wien Bd. 53, S. 119.
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6. Elke iiudale bic|uaclriiti^clie kromme il\ waarvan de dubbel-

puntsraaklijiieii door de raakpunten D' en Z)" van een dubbelroiiklijn

(/ gaan, staat o|> de boveugcvonden wijze in betrekking tot eenTc'.

De poolkromme </' \an D lieeft in D met </' de raaklijnen /' en t"

gemeen en snijdt liaar in de raakpunten R der zes raaklijnen die

in /) samenkomen. \ an de It! imuleii welke rf' gemeen heeft met het

samenstel van (/' en (/ liggen er zes in D, vier in D' en^D", zes

in de punten R. De raaklijnen t' en f' bevatten acht van die punten

;

de overige aeht liggen dus in oen kegelsnedc fkrommc.jVan Ukktim).

Deze kegelsnede (/' vereenigt de zes |)uiitcii A' met de punten //

en D'.

liescliouwen we nu den bundel bepaald door d' en de dubbel

gelegde kegelsnede d' ; diiartoe behoort een exemplaar dat samen-
gesteld is uit de dubbelraaklijn d en een kubische kromme f'. Hier-

uit volgt, dat (/' door c' wordt aangeraiikt in de raak[)unten A' der

zes uit IJ aan d* getrokken raaklijnen.

Daar d- iloor de i)nnten /.' gaat, is ze de poolkegelsnede van JJ

t.o. V. f'; omdat JJ' en D' de fundamentaalpunten zijn, zoodat />//

en Jj/)' iloor </' in D' eii /)" worden geraakt, is d tie poolreehte

van JJ t. o. V. (/' en van c'. Dus is d' de ni. [)1. der met /) col li-

neair gelegen, t. o. v. c' geassocieerde, punten.

7. Wordt d' voorgesteld door

w aar

'j = {'•[•vi + <;2.r2)(3)

is, dan worden l', t" en d door Xi = O, x, = O en x, = O aange-

wezen en '/' door 2a:^x^,v^ — t"' = 0. Uit

(•''^•''2 + ci-Pj-K^ — '^•1-3) — «3 (2^ia;2.r3 — c^) = O

volgt dan voor d~ de vergelijking

X,.V2 — .c2 — O,
3

en uit

(.r,.r2 - *p-J - (.«2.^2 -f .r,.r2.r2 - c^xi) = O

vindt men voor r*

(fi — 3.rij;2.?;3 -|- .v^ = 0.

Voor (Ie poolkegelsnede 1/' van V t. o. v. c' volgt hieruit

V^ "~ yi-^a-^S — y2-l!i.V3 4- J/3
(.b2 — XiXi) = O,

voor de poolreehte van D t. o. v. ïj'
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dus voor de raaklijnen uit Z) naar de poolkegelsnede rf

Als een dezer raaklijnen door Y gaat, heeft men

4,'y3 (cf — 3//l//2i'/3 + //^) = (2//2 — 2//i//2)%

of

y\yl + ihvwl — <--p3 = 0.

Hieruit blijkt opnieuw, dat de door deze vergelijking aangewezen

kromme de m.pl. is der met D collineair gelegen, t. o. v. c' geasso-

cieerde, punten.

Deze bijzondere nodalè d" wordt gekenmerkt door de eigenschap,

volgens welke ze door een kubisclie kromme wordt aangeraakt in de

zes punten wier raaklijnen in het dubbelpunt samenkomen. Immers,

uit de beschouwing van den bundel, welke door d" met de dubbel

gelegde kegelsnede van Bertini wordt bepaald, blijkt onmiddellijk, dat

de overige op deze kegelsnede gelegen punten van (7^ raakpunten

zijn van een dubbelraaklijn, welke dan tevens op de dubbelpunts-

raaklijnen moeten liggen.

8. We zullen nu nagaan waarin een rechte (§) wordt omgezet

door de verwantschap der geassocieerde punten. Daartoe elimineeren

we ///, uit de drie vergelijkingen

il, -= O, a„ «- =r O en a- a^ ^ 0.

Uit de eerste twee vindt men

y\ 112 ys = («2 §3) a^.
: (('3 èi) al ("i ii)

«l-

Substitutie in de derde levert dan

(a&a (aci) n^ Ifl c2 = 0.

Een rechte % wordt dus omgezet in een kromme |' van den vijfden

graad. Dit was te voorzien, want de beide op § gelegen geassocieerde

punten gaan bij de transfoi-matie in elkaar over, terwijl de drie

snijpunten van % en c° met zich zelf overeenkomen.

Als het punt IJ de rechte § doorloopt, omhult zijn poolrechte u

de poloconica è", tei'wijl zijn poolkegelsnedc u'' een bundel beschrijft.

Hieruit volgt dat |^ wordt voortgebracht door een kegelsnedenbundel

en een daarmee projectief verwant stralenstelsel van index 2. Bijgevolg

heeft §' dubbelpunten in de vier basispunten van dien bundel, en

vormen de met U geassocieerde punten de paren der op §* voor-

komende fundamentale parenin\olutie '). In verband hiermee wordt

g^ door de poloconica % in vijf punten aangeraakt (1. c. p. 48;.

1) Zie mijn opstel „Ueber Curven fünfter Ordnung mit vier Doppelpunkteu" (Sitz.

Akad. Wien Bd. 104, S. 47).
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Natuurkunde. — De Heer Lorentz biedt eene mededeeliiig aan

\aii den Heer J. .1. van Laar: „Eenige opmerkingen naar

nnnleUUng van een antwoord van den Heer Kohnstajlm."

(Mede aangeboden door den Heer Schreinemakers).

In liet Akadem ieverslag van ^ .lannari J910 komt een anlwoonl

voor van den Heer Kohnstamm op mijne opmerkingen naar aanleiding

\an een Verhandeling van de Heeren Timmermans en Kohnstamm.

Hoewel ook ik zeer ongixai-ne de discussie voortzet, zoo voel ik mij

toch veri»licht, teneinde verder misverstand te vermijden, kortelijk

voor de laatste maal op de zaak terug te komen.

Ik wil dus even constateeren, dat de Heer Kohnstamm geheel

zwijgt over het cardinale punt, mijner opmerkingen, vervat in punt n

tweede gedeelte, punt i' en punt /; nl. dat de Heeren T. en K.,

tengevolge van het niet in aanmerking nemen van de laatste vijf

mijner ze\en verhandelingen over het bewuste onderwerp, ten onrechte

hebben beweerd dat het ,,abnormale"' Type III niet bij m'/vM*^//*? stofTen

zou kunnen voorkomen, en dat dit zou liggen aan mijne beperkende

onderstelling a,, =^^rt,'ÏJ. Alleen om dit misverstand weg te nemen

— daar ik toch precies het tegengestelde had beweerd — schreef ik

mijn voorgaand stukje.

Daarentegen wordt in het antwoord wel uitvoerig ingegaan op een

paar ondergeschikte kwesties, te weten de kwestie a,, = ^^ff,rtj

dH>
en - = O. Ik moet hierbij opmerken, dat waar ik telkens sprak van

(Ac'

van het ,,
geheel algemeene" geval a, ^a,, b^^b^, deze uitdrukking

„geheel algemeen" voor een ieder duidelijk als tegenstelling is bedoeld

van het vroeger in de eerste twee Verhandelingen door mij behandelde

sjieciale geval a, ^ a,, b,=zh^, en dat de door mij bedoelde
,
.alge-

meenheid" blijkens den gi:lieelen zin mijner stukken natuurlijk alleen

geldig is binnen den nu eenmaal aangenomen kring der {BKRTUV.hOT'sche)

onderstelling </,, ^'^'^a,a,. Want deze onderstelling stelde ik in al

mijn stukken met nadruk voorop, en werd door mij meermalen

herhiuild (1. c.j.

Wat nu de kwestie zelf betreft van de onderstelling ",,=^^^rt,«,

(waarover de strijd thans echter niet loopt), zoo zij het mij vergund

den Heer K even te herinneren aan een stuk van hem in het Zeitschr.

f. physik. Ch. 36, p. 41 (lUOl;, waar aan het slot (|). 62) o.a. voor-

komt : ,,So weit ich aus dem mir lickannlüu Matcrial zu sciilicszen
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vermag, scheinen mir jedoeh die Tatsachen sehr zn Gunsten der

(BERTHELOT'sche) Annalime zu sprechen . . .". Ik wil hier bijvoegen,

dat ook ik inderdaad de onderstelling au^V^a.CT, zeer waarschijnlijk

acht, en dat schijnbare afwijkingen van die onderstelling door mij

aan de vorming van verbindingen e. d. worden toegeschreven. Maar

hierover hoop ik later nog wel eens uitvoeriger te schrijven.

Ik toonde nu aan, dat zelfs met die eenvoudige onderstelling het

abnormale type III bij volkomen normale stoffen kan voorkomen.

En dit bestreed de Heer K. — daar mijne latere stukken over dit

onderwerp, waarin het door mij werd bewezen, blijkbaar aan zijne

aandacht waren ontsnapt.

Wat de onderstelling —^ = O betreft, hierbij wijst de Heer K. op
(XX

een uitspraak van mij, dat ,,kwalitatief alles hetzelfde zal blijven

als h niet onafhankelijk van v en T wordt aangenomen." Dit echter

d'h

dic^

al of niet van invloed is oji mijn uitkomsten ; v en T zijn toch niet

hetzelfde als x. Ik handhaaf ten \'olle mijn bewering, en de Heer K.

zal wel begrijpen dat die afhankelijkheid van v en T alleen door mij

werd vermeld, omdat de latere onderzoekingen van van der Waals

iiebben aangetoond, dat b nog van deze grootheden afhangt. Maar

daarover hebben wij het thans niet.

Echter wil ik gaarne erkennen, dat ik bij het schrijven van de

door den Heer K. geciteerde regels aangaande het zich weer sluiten

van de lengteplooi niet voldoende heb doen uitkomen, dat de afwij-

d^b ^ ^,
kende uitkomst alleen berustte op de onderstelling — = 0. Ik wist

dx^

toch, dat reeds van dek Waals in zijn Continuïteit II, p. 24, deze

kwestie had te berde gebracht. Toch blijf ik op grond van theoretische

overwegingen volhouden, dat in de nabijheid van het grensvolume,

d^b
dus bij zeer hooge drukken, — = O moet zijn.

En hiermede meen ik mijnerzijds voldoende het Antwoord van den

Heer Kohnstamm te hebben toegelicht, zoodat verder misverstand

bijna onmogelijk schijnt.

Baarn, 21 Februari 1910.
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Scheikunde. — De Heer Hollemas biedt, mede namens de Ileeren

T. VAN DKR LiNDKN eii J. .1. I'. Valkton, eeiie mededecüng i\an

:

„Over cene methode ter quanlitatieve analyse van ternaire

mengsels."

Bij het onderzoeken der producten, welke bij de invoering van een

tweeden siibstitnent in liet nionogesubstittieerd benzol ontstaan, is in

vele gevallen gebleken, dat slechts twee van de drie mogelijke iso-

meren dai\rin voorkomen. Bij de nitratie van toluol ontstaan echter

de drie isomeren. Ten einde deze qnantitatief te bepalen gebruikte

VAN DKN Arknd (Kec. 28, 415 vlg.) eene benaderingsmethode, die

toen kon worden toegepast, omdat de hoeveelheid van een der isomeren

(nl. meta) in het nitratiemengsel zeer gering was. Het was eohtei-

wenschelijk, eene methode te bezitten, die veroorlooft de drie isomeren

in het algemeen quantitatief te bepalen ; en dit werd zelfs nood-

zakelijk toen de Heer van der Linden bij zijn onderzoek omtrent

de produkteii der halogeneering der monohalogeeiibcnzolen bewees,

dat daarin alle drie isomere dihalogeenbenzolen aanwezig waren,

over welk onderzoek te zijner tijd nader zal worden bericht.

De Heer van der Linden werkte daarom eene algemeene methode ter

quantilatieve analvse van ternaire mengsels uit, die hij op zijn speciaal

imderwerp toepaste. Het toeval wilde, dat ik ongeveer ter zelfder tijd

:uin den Heer Vaeeton ofidroeg, het ternaire smeltvlak van de drie

liiliaiiilinen te bepalen in verband met een onderzoek over de nitratie

van aniline en enkele zijner derivaten, hetgeen in mijn laboratorium

in gang is. De Heer Valeton, (die over het genoemde, door hem
geconstrueerde smeltvlak in de hierna volgende mededeeling bericht),

bracht aan de methode die door den Heer van der Linden was
gevonden, nog eene wijziging aan, die in een aiintal gevallen met
vrucht zal kunnen worden toegepast, zooals eerstgenoemde bewees

bij de bepaliii<^ der samenstelling van eenige hem onbekende meng-

sels der drie nilranilineii.

Het komt mij wenschelijk voor, de methoden ter t|uantitatieve

analyse van ternaire mengsels, zooals zij door genoemde liecrcn zijn

uitgewerkt en toegepast, reeds nu mede te deelen.

1. Methode van der Linden.

0|) den vooi-grond zij gesteld :

De drie componenten vormen nnch meiigkristallen, noch verbin-

dingen en geven een homogene smelt. Hel ternaire smeltvlak heeft

in dit fieval zijn ecnvoudigsten vorm, Kig. 1. Voor het jjjemak zal
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ik de drie componenten pura, ortlio en meta noemen ; liet knnnen

natuurlijk even goed drie willekeurige stoffen zijn.

Het punt A in deze ligimr stelt een homogeen vloeibaar mengsel

der drie componenten voor. Bij afkoeling zet zich in B vast para

af. Jj noemen we het begin- of eerste stolpunt. Bij verdere afkoeling

zet zich steeds meer para af en de samenstelling van de bijliehoo-

rende vloeistof verschuift langs BC, aangezien de relatieve hoeveel-

heden ortho en meta in de vloeistof dezelfde blijven. BC' is een

gedeelte van de doorsnede van de ternaire smeltfignur met het vlak

PCDLp, in welke doorsnede de verhouding ortho : meta constant is.

In C zet zich een mengsel \-an para en ortho af, waardoor evenals

in B, weer een knik in de afkoelingskurve ontstaat : liet tweede

stolpunt. Bij nog verdere afkoeling verschuift de samenstelling van

de vloeistof langs CE, totdat in E, het ternaire eutecticum, alles vast

wordt, 't Is duidelijk, dat alle mengsels, wier beginstolpunt op de

lijn PC ligt, waarin dus de verhouding van ortho en meta dezelfde

is, doch de hoeveelheden para zeer uiteen kunnen loopen, hetzelfde

tweede stolpunt C hebben. Het tweede stolpunt is dus onafhankelijk

van de hoe\eelheid van den component, die zich bij het eerste stol-

punt afzet, doch hangt alleen af van de verhouding waarin de beide

andere componenten aanwezig zijn.

Bepaalt men nu de tweede stolpunten, behoorende bij diverse ver-

houdingen van ortho en meta, en brengt men deze waarden in tee-

kening, waarbij men de percentages ortho en meta, betrokken op

hun som, op de abscissenas afzet en de tweede stolpunten op de

ordinaat, dan krijgt men een kurve als in fig. 2, dus van den vorm

van een gewone binaire stollijn. In deze figuur behoort bij 100 "/„

ortho het punt Ei, d. w. z. het eutectische punt van para-ortho ; bij

100 7o meta E^, het eutectische punt van para-meta. E' geeft de

temperatuur en de verhouding van ortho en meta in het ternaire

eutecticum aan. Wanneer ortho of meta de bij het eerste stolpunt

uitvriezende com])onent is, krijgt men natuurlijk twee dergelijke

lijnen. Heeft men nu in een bejiaald geval aan kunstmengsels van

ortho, meta en para twee dergelijke stollijnen bepaald, dan kan men

met behulp daarvan de samenstelling van ieder willekeurig mengsel

afleiden.

Neem daartoe twee hoeveelheden \an het mengsel. Voeg bij de

eerste zooveel van een der componenten, bijv. para (welke, regelt

zich natuurlijk naar omstandigheden), dat deze bij het beginstolpunt

uitvriest; uit hel tweede stolpunt vindt men met beliuip van de

daarvoor geldende kurve de \erhouding van ortho en meta. Bij de

tweede hoeveelheid wordt zooveel ortho (meta) toegevoegd, dat dit
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bij liet l»egiiislol|)mit iiil\ riest ; liet tweede stuljuiiil ycet'l nu de ver-

liuiiding van paru en meta (orilio). 't Is duidelijk dat iiierinede de

sjtmenstelliiig \an liet mengsel gevonden is.

Hij de tuepassing van deze nietliode kunnen zicli juactiwlie hezwarcn

vüordueii, wtuvrvaii de voonuuiniste wel daarin l)estiuit, dat tweede

stolpunten vaak zeer moeilijk te bepalen zijn, omdat zij of bij (e

lage tempeiatnnr liggen, öf doordien de eerste component in zulke

lioeveellieid nitkrislalliseert, dat roeren onmogelijk wordt; dik-

wijls Ziil men zich in zoodanig geval kunnen helpen door toevoe-

ging van een bekende hoeveelheid van een der cümponenten.

Bij vele ternaiie stelsels, zooals die bij de invoering van een tweeden

snbstituent in het monogesubstitneerd benzol ontstaan, laat zich boven-

staande methode nog vereenvoudigen. Vooi- het gemak beschouw ik

een snbstitutiemengsel wiuirin para lioofd|iroduct, ortlio en meta

bijproduct zijn. Stel, wal dikwijls zoo is, dat para bij het beginstolpuiit

iiitvriest. Een mengsel met een beginstolpuiit als in B moet een samen-

stelling hebben, gegeven door een der punten van lijn HK ffig. J),

dooi-snede van het ternaire sineltvlak met het door B aangebrachte

horizontale vlak. Stel dat Ji li<ït beschouwde mengsel voorstelt. De
samenstelling \an het mengsel wordt dan gegeven door de lijnen

oii, [td en /V,'. In sommige gevallen nu mogen we, ter berekening

van de hoeveelheid [laia, het werkelijk waargenomen punt B ver-

vangen door H, d. w . z. juist doen aLsof de hoeveelheid ortho -|-

lueta alleen uit ortho bestond «mi i\^\^ uil de binaire stollijn \ au para-

orlho diiecl In-t |iorceiilap/ iuui para allezen. l'it het tweede slol|)UMt,

dal nu in hetzelfde mengsel wordt waargenomen, vinden we de

verhoudiii<; van ortho en meta. De sanienstelliiig van het ternaire

mengsel is daiirdoor bekend.

Men mag deze vereeiiviuidijiing steeds loepassen wanneer aan de

\olgeiide voorwaarde is \old;uin: Het snijlijntje lill (dat in lig. 1

als rechte geteekend is, omdat het bij de hier behandelde gevallen

nt een rechli- is ui zeer weinijr \au een rechte verschilt) moet eveii-

wijdijj loopcn aaii hel vlak <hmM . want alleen in dat geval valt

het mei II corres|»ondeeiende punt IJ samen met het met /'' corres-

pondeerende punt, dat de hoeveelheid para in het mengsel aangeeft.

I'ast men de melnode toe, als BH een hoek nuwkt met dat vlak,

dan krijgt men een afwijking van de juiste waarde, 't Is duidelijk

dat deze afwijking des te geringer zal zijn naar mate ten eerste

de hoek. ten tweede de afstand />'// kleiner is. Van dien hoek en ilien

afstand Zid dus in een gegeven geval de nauwkeurigheid der methode

afhangen.

Aan bovengenoemde voorwaarde zal wel meestal wnideii voldaan.
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wanneer de para-takken van de stollijnen para-ortlio en paia-ineta,

bij teekening in eenzelfde vlak, langs elkaar vallen. Dit geschiedt

steeds wanneer we te doen hebben met ideale smeltkurven. Maar

ook al vallen de takken slechts voor een gedeelte samen, dan is de

methode nog te gebruiken, wanneer slechts gezorgd wordt, dat het

beginstolpunt in dat gedeelte van den para-tak ligt. Dit geheel of

gedeeltelijk samenvallen der stollijnen vindt men dikwijls bij isomeren.

Een mooi voorbeeld hiervan vertoonen de stollijnen der isomere

tribroomtoluolen van Jaeger ^). Bovendien \'ormen isomeren slechts

zeer zelden mengkristallen, zoodat bovenstaande vereenvoudigde analyse-

methode wel in de meeste gevallen toepassing zal kunnen vinden bij

mengsels van isomeren. In ieder bepaald geval zal het natuurlijk

noodig zijn aan eenige kunstmengsels na te gaan of werkelijk de

vereenvoudiging de juiste waarden oplevert.

2. Methode Valeton.

De heer Valeton heeft nu nog eene wijziging der zooeven beschreven

methode voorgesteld, waardoor de bepaling van de samenstelling van

een ternair mengsel uit twee beginstolpunten kan gevonden worden,

hetgeen wel een voordeel oplevert, daar deze laatste meestal scherper

dan de tweede stolpunten zijn te bepalen.

Deze wijziging is enkel dan van toepassing als men met ideale

smeltvlakken te doen heeft (zie hierover nader de volgende nrede-

deeling). In dit geval toch is de vriespuntsverlaging, die para b.v.

ondergaat door toevoeging van eene zekei-e hoeveelheid ortho, gelijk

aan de verlaging, die bij toevoeging van ortho + meta ontstaat, als

ortho -|- meta samen evenveel procent bedragen als eerst ortho alleen.

Daardoor wordt de analyse zeer eenvoudig. Men bepaalt dan nl.

eerst het beginstolpunt van het mengsel, waaraan zooveel para bijv.

is toegevoegd, dat dit bij genoemd punt zich afscheidt. Uit de stol-

lijn ])ara-ortho of para-meta is dan de hoeveelheid pai-a in het

ternaire mengsel af te leiden. Thans voegt men bij een ander deel van

het ternaire mengsel zooveel ortho bijv., dat dit isomeer bij het begin-

stolpunt uitkristalliseert. De bepaling van dit punt voert terstond

tot de keimis der hoeveelheid ortho, die in het systeem aanwezig

is, waarmede zijne samenstelling is gevonden.

Om uit te maken of men met smeltvlakken te doen heeft, die

voldoende nabij de ideale liggen om deze methode te kuimen toe-

passen, is het geenszins noodig het geheele ternaire smeltvlak eerst

te construeeren, zooals nader uit onderstaande niededeeling blijkt.

Men zal kunnen volstaan met de bepaling \'an eenige begiiistol-

1) Zeitschr. f. Ki-ystall. XXXVIII, Band 6, 588.
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piiiilcii van meiigselt;, wier lioutUbeslamiilcel een der drie isumereii

is, en waaraiVii de twee andere isonieren in zoodanige lioevecllieid

zijn toegevoegd, dat iiiin totjwl procentcijler in liet teinaire mengsel

steeds gelijk hlijft. Zijn dan de ltegiiistoi|imiteii steeds dezelfde, dan

kan de methode Vai.kton worden aangewend.

Welke der hier besehreven methoden in elk concreet geval het

beste kan worden aangewend, hangt van de meerdere of mindere

gemakkelijkheid af, waarmede de stolpnnten te bepalen zijn, van de

ligging der binaire etileklische punten, van de gemakkelijkheid,

waarmede de isumeren toegankelijk zijn, alsmede van andere omstan-

digheden, en moet dus in elk geval afzonderlijk beslist worden.

Aiimterdam, org. chem. Lab. d. Uiii\.

Februari 191<>.

Scheikunde. — De Heer Hollem.\n biedt jiamens den Heer .1. .1. 1'.

V.\LKTO.\ eene n)ededeeling aan over: ,J)e sindtjiyaur hij hel

scebel der drie iaoinere nitranUinen."

(Mede aangeboden door den Heer S. Hoogewerff).

Door VAN Laar') is eene vergelijking afgeleid voor de snieltlijncn

in een stelsel van twee componenten, waaibij ile volgende onder-

stellingen werden gemaakt

:

1". Bij afkoeling van een vloeibaar mengsel scheidt zich luinvan-

kelijk een der componenten zuiver af;

2°. de warmte die hierbij vrij komt is gelijk aan de (langs de

gelieele smeltlijn constante) smeltwarmte van die component, m. a. w.

de mengwarmte van hel \ loeibare mengsel met de vloeibare zuivere

component !•< ^ '•

;

'.Y . de molekulairtoestand van elke component is in alle vloeibare

mengsels dezelfde.

De vergelijking luidt dan'):

r T

7

Hierin is / de absolute smelltemperatuur vivji een mengsel, 7'dc absolute

smelttemperatunr van de component die zich het eei"St afscheidt, die

we steeds de eerste component zullen noemen, '/ de smellwarmle pei-

') Deze Verslagen Januari 1903.

-) Met / wordt hier de natuurlijke ot Napicrsclic logaritbine bedoeld.

50
Verslagen der Afdeciing Naluurk. Ül, XVUI. A' . IWJ/IO.
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gr. molecule, 1

—

x de moleeulaire concentratie van deze component,

en II de gasconstante. De kromme heeft dny een logaritluniscli ver-

loop, dat geheel bepaald wordt door de constanten T en 6. Daar

de aard van de tweede component in deze vergelijking niet wordt

uitgedrukt, ondergaat het smeltpunr van de eerste component door

toevoeging \an gelijke hoe\eelheden van verschillende stoffen dezelfde

verlaging. ')

Later") heeft van ]jA.\r deze theorie uitgebreid tot de stelsels \an

di'ie componenten, die aan dezelfde voorwaarden voldoen. De ver-

gelijking voor een ternair smeltvlak wordt dan:

_ ^'

waarin .u en // de concentraties van de tweede en derde component

voorstellen. Hun som a; -f- 1/ speelt dus hier dezelfde rol als de toe-

gevoegde hoeveelheid x in de binaire stelsels. De smeltvlakken zijn

cylindervlakken ; immers de isotiiermen zijn rechte lijnen, evenwijdig

aan het overstaande zijxlak \an het prisma. Ook hier hangt dus de

smeltpuntsverlaging alleen af van de concen-

tratie van de eerste component, onverschillig-

de verhouding, waarin de beide andere aan-

P ) wezig zijn.

/ v_ rs

Een ternair stelsel, dat deze eenvoudige

eigenschappen vei'toont, is, voorzoover mij

bekend, nog nooit bestudeerd. Het is mij

nu gebleken, dat de drie Uomere nitretniUnen

zulk een stelsel vormen.

De bepalingen werden aanvankelijk gedaan

in liet toestel van van Eyk, later in een door

Prof. Smits bedacht en hiernevens afgebeeld

toestelletje, dat deze zoo welwillend was, tot

mijne beschikking te stellen. ')

De binaire stelsels dei' nitnini/inen.

De bepalingen werden op de bekende wijze van ondei koeien en

^ \u

^) D. w. z. in 'l algemeen door gelijke molekuluire lioeveolhcdon ; bij de hior

volgende beschoawingen, waar we sleeds met isomeren te doen hebben, kunnen

we natuurlijk evengoed geivichts\evhon^mgcn nemen.

2) Zeitschr. f. phys. Ch Bd. 55 p. 63.

'') Dit toestel berust op hetzelfde principe als het smellpuntsapparaat van Thiele.

Hel wnrdt gevuld met zwavelzuur dat verwarmd wordt bij A. In bel rechtsclie

been is een buis ingesmolten waarin de stolpuntL-buis geplaatst wordt. Bij B kan

nog een lliermomeler ingebracht wonlen, om de leni]). van bet buitenbad alle lezen.
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TABEL I. (Vervolg). -BINAIRE MENGSELS.

d. Meta met ortho.
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T—te= .— </(l— .!•)

Daar (1 — .') stecils neijatieC is, wordt de nnisianio steeds posi-

tief. \ \N l.wK lieet'i ali^eleid dat de sineltkroiiimcn geen Imitiiniiii

verliioiu'M. indien fi i<leiner dan ()..') is. Dit is l»ij de snieltlijnen der

iiilraniliiieii liet geval, zooals uit de tal»el hlijUt, en de gevonilen

krommen ziju indcrdjuid over liet gelicele verlnoji niet de holle /Jjde

luiiir ile .(-as gekeerd.

I5ij liesclionwing van talie! 1. Mijkt dat de grootheid O voor elke

rnrve niigeiioeg conslanl blijt'l en ook voor elk der heide curven

van een zelfde rom|ioiienl dezelfde \v;uirde lieefi. Met best is de

ovei'eenslemming hij de snieltlijnen \an para, iels ininder goed \oor

mela: \aii de ortliociirven zijn iiuuir enkele |iiiiiten bepaald; deze

zullen later nog mei eenige bepalingen van ternaire mengsels kiinneii

worden aangevuld.

Hij dl' ciiixL'ii \aii para als eerste (•oiiipniieiii en bij die van meta

in het stelsel meta-orliio zien we dat de waarde van & iets toeneemt

in de huurt van het enteeticum, in 'f bijzonder in het gebied waar

de eoncenlralie van de eerste eomponent kleiner dan 507,, ^vordl. Dit

laat zich verklaren mi het feil dat de curxeii xoorhij 50°/,, merkbaar
,lt

steiler ga<in loopen, ni. a. w. dat daar veel grooter woidi. iimiici:^
d.r.

bij de methode van onderkoelen wordt hel smell|tiiiit altijd iets te

liUig gevonden, omdat er een weinig vaste stof moet afgescheiden

worden «nu de onderkoeling op Ie hefleii ; nu is echter door deze

afscheiding de vloeistof iels in samenstelling veranderd, zoodat de tem-

peratuur hoogstens nog kan stijgen tot een punt dat iets te laag ligt.

dt
Deze fout hangt direkt samen met de grootte xan — , want als er «/.f

dx

vaste stof afgescheiden is, moet het smcllpuni minstens een bedrag

(// Ie laag worden gevondon ; de fout wordt dus giooler luuiriiiale

de curve steiler loopt.

Dl' bepalingen van tabel I zijn in leekening gebraclil in lii;. I, 2

en ii. lU'.-^chouwl men <K-uvriii de curven van para in tig. 1 en ii, en

die van meta in lig. 2, dan ziet men dat lic punten voorbij 507„ te

huig liggen nm upgenomen te worden in de vloeiende curve die men

door de overige |)unten en dnur het euleclicum kan leggen. Immers de

lemperatuni' van een eulecticnm kan nauwkeuriger bepiuild worden dan

de eersle slolpunten van mengsels in de Imiirl daarvan, doordal bij hel

tweede stolpunt de temperatuur cenigcn tijd constant blijft. We moeten

de curven ilus in elk geval zoo trekken dal ze elktuir in de eutec-

lischi' teinpi'ialiinr snijden. I''ii liiarnit lilijkl. dal nn'u de kleine stijging
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iii de waai'de van 8 (want oen te laag stolpiint geeft een te groote O,

blijkens de formule) die in liet steilere gedeelte der besproken curven

zioh voordoet, eerder moet toeschrijven aan toenemende oniiauw-

keuriglieid \an de waarnemingsmethode dan dat men racet conclu-

deeren tot een minder goede overeenstemming met de formule').

Een andere grootheid die invloed heeft op de nauwkeurigheid van

de waarnemingen is de smelhnarinti' \an elk der componenten. Bij

mengsels waarin ortho als eerste component optrati was het duidelijk

merkbaar, dat er bij de bepaling der stolpunten een grootere onder-

koeling noodig was en dat de tliei'mometer dan na enten langzamer

steeg dan bij mengsels met para of meta als eerste component. Dil is

het gevolg van het feit dat de smeltwarmte van ortho veel kleiner

is dan die \an para en mota.

Immers

27' 22'

6 = — dus 9 = -TT •

q e

Nu vinden we voor itara :

_2 X 421
^~

0,16

_2 X 385
'^~

0,13

_ 2 X 342
'^ ~

0,21

\'Oor ineta ;

en voor ortho ;

= ± 5300 cul.

= ± 5500 cal.

— ± 3300 ral^

De smeUwarmten van para en nieta zijn dus ongeveer gelijk,

2
terwijl die van ortho slechts ongeveer - van die der anderen is.

Ternaire menfjsek der nitraniUnen.

Uit het voorafgaande is gebleken dat de binaire smeltlijnen nage-

noeg de gedaante van ideale smeltlijnen volgens van Laak hebben.

1) De doorgetrokken lijnen in de fig. 1, 2 en 3 komen nagenoeg overeen met

de exact geconstrueerde curven onder aanname van de waarden: 6/>ri;n = 0,16,

5me(a = 0,13 en 8or(Ao= 0,21. Het was aanvankelijk mijn plan, deze constanten

als de juiste aan te nemen en de waarnemingen hieraan te toetsen. Maar daar de

nauwkeurigheid van de bepalingen toch niet zoo groot is, dal we de volkomen

juiste waarden van de 6's kunnen vaststellen en het hier lioofdzakelijk mijn doel

^s aan te toonen dat het bestudeerde smeltsysteem met vrij groote nauwkeurigheid

aan de theorie van v. Laar beantwoordt, heb ik mij bepaald tot de liier gegeven

tabellen en figuren, waaruit dit m i. duidelijk genoeg blijkt.
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liidii'ii zij imlfidiuul ;ils /.iioilaiii^r lUDKeii liesflioiiwd woiilon. Iicelt

men alle letleii om Ie \ei\vaeliteii dal de drie siiiell/'A//r/v7i uoi\ aan

de \erjj;eiijkiii,i;: van \ an I.avk /.nllcii xdldoen.

I)i( /.al nii in liel volgende nader worden aangetoond.

\ an elk der tlrie smell\ laki<en wen! een reeks |)nnteii o|i de

volgende wijze bepaald.

Door liet grondvlak -1 />' L' van het prisma werden doorsneden

bepaald door elk der lioekpnnteii, dns bijv. van liel smeitvlak van

.1 de doorbneilen .1.1, en ,1.1.. Uepalen we nu elk van deze door-

sneden in een afzonderlijke proet'reeks dan moeten we, \an zuiver

.1 uitgaande, telkens de beide andere componenten in een liepaalde

verliouding loevoegen. We kunnen eeliter de beide doorsneden ineens

ki-ijgen door beurtelings C en B toe te voegen.

Nemen we bijv. een mengsel 1, bestaande uit A met bijv. 5% 6'

en voegen daanuin zooveel Ji loe lot we ongeveer in hel punt 2 van de

doorsnede .1.1, zijn gekomen. Nu bepalen we het eerste slolpnnt van ilit

mengsel en voegen dan nog xooveel H toe tot we ongeveer in 3 zijn, dat

op de doorsnede .LI, ligt. Nu weer C toevoegen lol 4, op de door-

snede .1.1,, dan weer /> tol ">, op de iloorsnede .LI, en eindelijk

C lot ü op de doorsnede .LI, . Zoo kuimen we met één buis, waar-

MiM telkens een zekere hoeveelheid van een der eomponenten wordl

toegevoegd genoeg bepalingen van een smeltvlak doen.

Op dezelfde wijze wordl dan geiiandeld voor de smeltvlakken

\an A' en van ('.

Deze bepalingen zijn samengesteld in lal>el 11. Uit deze bepalingen

moet nu i)lijken ilai het eei-sle slolpunl van een willekeurig ternair

mengsel alleen afhangt van de roneenlralie van de eerste component,
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onverschillig de verhouding vaii de beide andere componenten. Om
dit te laten zien zijn in de fig. 4, 5 en 6 alle bepalingen van de

tabellen I en II ondergebracht. In tig. 4 vindt men de punten der twee

binaire cnrven van para en \erder alle punten van het paravlak die

bepaald zijn. lu de tiguur ii« dus alleen uitgedrukt de concentratie

van para in deze mengsels. Ten opzichte \'an raeta en ortho is

hetzelfde te vinden in fig. 5 en fig. 6. Fig. 10 geeft de horizontale

projectie van het smelts_ysteem, waaruit de ligging van de mengsels

van tabel II en de waarschijnlijke ligging van de eutectische lijnen

en van het ternaire eutectieum te zien is.

Uit het samen\allen van de ternaire punten met de twee binaire

curven en van deze laatste onderling, in \erhand met de constantheid

van 6 voor elke component blijkens tabel 1, Itlijkt dus de juistheid

van de bewering dat het smeltsysteem der drie nitranilinen vrij goed

aan de theorie van van Laak voldoet. Vooral bij liet paravlak ffig. 4) is

het samenvallen van alle waarnemingen op één curve zeer bevredigend.

De eutectisdie lijnen.

De drie smeltvlakken snijden elkaar twee aan twee volgens drie

eutectische lijnen. Deze werden bepaald en in teekeniug gebracht volgens

eene methode die in de voorafgaande inededeeliug is uiteengezet. Van

reeksen \an mengsels wordt het tweede stolpunt bepaald — evenals

het eerste door onderkoelen en enten — en deze stolpunten uitgezet

als functie van de verhouding tusschen tweede en derde component.

Alle mengsels van één reeks liggen dus op het smeltvlak van één

der com[ionenten, degene die in de figuur niet voorkomt. We krijgen

zoo dus drie figuren.

De bepalingen zijn samengesteld in tabel III en uitgezet in de fig.

7, 8 en 9. Bij een paar mengsels is het gelukt het ternaire eutecticuin

als derde stolpunt te bepalen, (zie p. 763).

Het is niet zoo heel eenvoudig om deze bepalingen te toetsen aan

de formule van van Laar en daar de bepaling van tweede stolpunten

bij ternaire mengsels veel minder nauwkeurig is uit te \oeren dan

die van eerste stolpunten mogen we hier geen zeer groote o\'ereen-

stemming verwachten; ik heb deze berekeningen daarom hier niet

meegedeeld. Alleen moet er op gewezen worden dat de tempera-

tuur van het ternaire eutectieum zeer fraai overeenkomt met de

berekening. Nemen we voor de ö's de \olgende Wiiarden aan ')

•) Velg. (Ie noot op pag. 76').
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TABEL II. - TERNAIRE MENUSELS.

a. Smeltvlak van para.

Nr. Para meta ortho /-273

r>7
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(na aflrek van 273") de waarde 43 ,5, lerwij! gexonden is 43 ,35.

Deze bepaling beantwoordt dus volkomen aan de onderstelling dat het

gelieele smeltsjsteeni van de drie nitranilinen de ideale gedaante heeft.

Toepassincien.

Indien een ternair stelsel een ideaal smeltsjsteem levert, zooals

aan de nitranilinen is gedemonstreerd, kan men eene belangrijke

vereen\oudiging brengen in de methode tot het bepalen \an de

samenstelling van tei'naire mengsels die door den heer v. d. Linden

in de \oorafgaande mededeeling is uiteengezet.

Men kan nu namelijk uit een eerste stolpunt direkt het gehalte aan

de eerste component atlezen uit de binaire smeltlijn \an die compo-

nent en vervolgens het gehalte aan een van de andere componenten

bepalen door zooveel zuivere stof toe te voegen dat het mengsel op

het smeltvlak van die component gebracht wordt en dan weer het

eerste stolpunt te bepalen.

Eenige voorbeelden, uitgewerkt aan kunstmengsels, zullen dit nader

toelichten en tevens het bewijs leveren, dat mengsels van de drie

isomere nitranilinen met vrij groote nauwkeurigheid volgens deze

methode kunnen geanalyseerd worden.

Voorbeeld I.

3,091 gr. van het mengsel werd in een stolpuntsbuis gebracht en

bleek bij ongeveer 115° te smelten. Nu werd een nauwkeurige be-

paling van het stolpunt gedaan, die 11 5°, 2 opleverde. Daar dit punt

hooger ligt dan de smeltpunten van zuiver meta en znixer ortlio

moet het mengsel op het paravlak gelegen zijn. Uit tabel la of h

kunnen we het gehalte aan para vinden. Toevallig blijkt het

stolpunt 115',2 in beide tabellen voor te komen, resp. met 59,7 en

607o pai'^, zoodat interpoleeren hier niet noodig is. Nemen we

het gemiddelde, dan komen we op 59,85 "/„ para. Ter controle

werd hij dit mengsel 2,066 gr. zuiver para gevoegd. Het eerste

stolpunt werd nu 129\9. Door interpolatie tusschen de waar-

nemingen 34 en 35 of 9 en 10 krijgen we gemiddeld 76,0% para.

De interpolaties zijn hier en ook verder lineair uitgevoerd. Nog iets

nauwkeuriger maai- veel bewerkelijker is het om de w^aarde van 6

aan de tabel te ontleenen en dan dooi- de formule van v. L.a.\r het

gehalte uit te rekenen.

Het laatste mengsel van 3,091 -\- 2,066 = 5,157 gr. bevat dus

;un [lara:

0,76 X 5,157 = 3,919 gr.
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TABEL 111. -
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185,3 _

Van hetzelfde mengsel werd 0,550 gr. afgewogen en hieraan

1,021 gr. meta toegevoegd. Het beginstolpunt was nu 93°, 2. Uit

tabel I vinden we 70,257„ meta. Het laatste mengsel bevat dns

0,7025 X 1,571 = 1,104 gr. meta

ilus hel ()()rs|(r(iidx'elijke mengsel

1,104—1,021=0,083 gr. meta

of

8,3

Oj^ =-- ^^'^"'" •

Het gehalte aan ortho werd ter controle nog eens afzonderlijk

bepaald

:

Bij 0,334 gr. mengsel werd 2,173 gr. zui\er ortho gevoegd en

van dit nieuwe mengsel het eerste stolpunt bepaald op 61°, 5. Dit geeft

89,9»/„ ortho, dus

0,899 X 2,507 = 2,254 gr. ortho.

Het oorspronkelijke mengsel bevatte dus

2,254 — 2,173.-^0,081 gr. ortho

of

8,1 „_,, „

0,334
- "'"
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van 83,57„ pani afleifloii. Iliciiiil IhmcIumiI iiieii ^viiiaUkeliJk tlat

het oorspronkelijke mengsel heval 33,5 "
„

|i;ua.

Nn weid hij de eerste huis, die reeds 1,457 gr. mengsel en 0,()(S()

gr. para hevatte, nog 1,504 gr. meta gevoegd. Dl; gaf een sloi|)nnt

van 89^;i, waaruit volgt (J5,2 "/, meta. Alen vindt hieruit voor het

ooi-spronkelijke mengsel 32,9 °
„ meta.

Het gehalte aan ortho woi-d l)epaalil ddor "liij O, '274 ur. iiKMigsel

1,51)3 gr. ortho te voegen.

Eerste Stolpunt ; 61", 7 waarnit volgt 90,2"/,, ortlm. Dit geeft

voor het oorsproidielijke mengsel 33,2 "/o oriho,

Weikelijke samenstelling; Analyse:

para 34,2 »/„ 33,5 V„
mola 32,8 32,9

ortho 33,0 33,2

100,0
»/, 99,6 7„

\'oor/>,','/,/ lil.

Bij de vorige voorbeehk'n werd aan het onhekendc nieng.M'l eerst

een ruwe bepaling van hel smell|innt gedaan. Dit is niet noodig.

.Men kan altijd de anal\ se uitvoeren in twee bepalingen, de een met

een overmaat /.uiver para, ile ander met een overmaat zuiver meta.

Ter controle kan een derde liepaling met veel ortho nitgevoeril

worden. Van Itelang is, dal op dexe wijze de analyse reed.s uitgevoerd

kan worden als men ovei' een kleine hoeveelheid xan hol ineng.sel

beschikt, bijv. 1 gram. .Men mjuikt dan twee porties, voegt bij de een

2 gr. para en bij de ander 2 gr. niela en bepaalt de eei'stc stoli)unlen.

0,474 gr. mengsel met 1,466 gr. para had een bcginstolpunt

133^,4, wiuiruit volgt 80,3 7o para. Met oorspronkelijke mengsel

beval dan 19,4 "
„ para.

0,557 gr. metig.sel met 1,151 gr. meta gaf een beginslolpnnl 97',1.

Dit beteokent 75,8 7,. mota: hieruit volgt voor hel oorspi'onkclijki'

meng.sel 25,8 7„ meta.

0,543 gr. mengsel md 1 ,3.")2 ur. orihn hail vvw li('giii>lc)l|Miiii \aii

59°,3. wiuirnit volgt 87,0 7» "rllio; hieruii berekent men voor het

norsproidvclijke mengsel 54,7 "/„ oriho.

Werkelijke
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Uit (leze voorbeelden blijkt de graad van iiau\vkenrij;licid waarmee

de mclliode hier toe te passen is.

Aan het eind gekomen van de Ijcspreking van dit onderwerp is

het mij een aangename plicht mijn dank te betnigen aan Prof.

HoLLEMAN, op wiens aanraden ik dit onderzoek ter hand nam en

die mij welwillend in de gelegenheid stelde het in zijn laboratorium

uit te voeren.

Amsterdavi, Februari 1910.

Schelkuiïill<i lahoratorium der Uiibicrdteit.

Natuurkunde. — De Heer Kameklingh Onnes biedt aan ^lede-

deeling N°. 114 uit het Natuurkundig Laboratorium to Leiden :

Pierre Weiss en H. Kamerlingh Onnes: „Onderzoekingen wei

de magnetisatie hij zeer lage temperaturen."

§ 1. Doel van het onderzoek, uitkomsten.

a. In/eiding. De uitbreiding van de kinetische theoi-ie van het mag-

netisme, die Langevin ') opgesteld heeft, tot het geheel der ferromagne-

tische verschijnselen met behulp van de hypothese van het moleculaire

veld -) maakte het van groot belang de uitkomsten dier theorie aan

proefondervindelijke gegevens te toetsen. De eerste uitkomsten van

deze vergelijking waren zeer bemoedigend. In sommige opzichten

toch werd eene merkwaardige overeenstemming gevonden. Zoo komt

de berekende kromme voor de intensiteit der magnetisatie bij ver-

zadiging in functie van de tempei'atuur zeer goed overeen met die,

welke voor magnetiet bij temperaturen boven de gewone gevonden

werd. Verder wordt de wet voor de susceptibiliteit hoven het Curie-

punt '), volgende nit de hypothese van het moleculaire veld, nauwkeurig

over een temperatuurgebied van verscheidene honderdtallen \an graden

bevestigd dooi' de proeven van Curte en door waarnemingen, die

eerlang zullen worden ge|)nbliceerd. Eindelijk zijn de sprongen in

1) Langevin. Ann. Chiai. et Phys. 8 Sér. t. 5, p. 7Ü; 1905.

2) P. Weiss. Jouni. de Physique 4e Sér. t. VI, p. 661; 1907.

s) hl deze Mcdedeeling zullen wij den naam GuRiE-punt geven aan de temperatuur,

waarbij het spontaan ferromagnetisme verloren wordt. Hierin ligt geencrloi tegen-

spraak mei het door Curie uitgesproken denkbeeld, dat de temperatuur van trans-

formatie eene functie van de veldsterkte is, daar de temperatuur waarbij het

spoxUtan ferromagnetisme verloren gaal, die is, welke men vindt door het veld tot

nul te doen naderen.
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(Ie specilieke warmlt' hij hel ('iRiK-pmit iii overcoiislemiiiiiig met ili>

waarden, die diwivoor uit de inagnelisclie gegevens berekend kunnen

wonlen. Maai- andere waaineniiiigeii slenunen minder üoed niel de

llieorie overeen. Kig 1, IM. 1 waarin de llieoreli?elie kronune vuurde

venindering van de magnetisatie bij verzadiging als functie van de

temperatinir door een getrokken lijn n jxangegeven is, bevat \erder

de wixarneniingen betredende magnetiet en de analoge kromme h

voor de waarnemingen bij nikkel '). De hxatste kromme is op zulk

een seluval geteekend, dat zij met de tlieoretisclie bij het CiRiK-punt

zoo goed mogelijk overeensteml. lu tegenstelling met wat bij mag-

netiet gevonden wordt, vertoont nikkel over de gelieele kromme eene

geleidelijk toenemende afwijking. IJzer en cobalt gedragen zich

nagenoeg als nikkel. Wanneer men op dit alles let, dan krijgt de

hypothese van hel moleculaire veld het karakter van eene werk-

hypothese; de gedeeltelijke bevestiging wijst er op, dat die hypothese

een kern van waarheid bevat en uit de afwijkingen zal men hebben

af te leiden, hoe men haar met behoud van het wezenlijke heeft te

Avijzigen of uit te breiden.

Het is niet wiuirschijidijk, dat deze wijzigingen de rol ztdlen aan-

tasten, die aan de kinetische energie wordt toegeschreven als zich

verzettende tegen het richten van het veld, of wel dat zij zullen

strijden met de wijze waarop gebruik gemaakt woiilt \:iu lic ver-

deelingswet van Maxwkm.-Boltzm.vnn. Behalve dat deze voorstellingen

van fnndamenleele beteekenis zijn, worden zij ons ook nog opge-

drongen door de ongedwongen wijze waaro|) zij rekenschap geven

van de omgekeerde evenredighei<l van de susceptibiliteit met de

absolute temperatuur bij |)araniagnetische stoffen, een der, voor tal

van stollen, proefondervindelijk liet best vastgestelde weiten. Wel is

waxw hebben II. üi Bois en Hunu.v door huinie belangrijke onder-

zoekingen over de magnetisatie der elementen, waarvan zij in de

laatste Zitting een overzichl hebben gegeven-), pas aangetoond, dal

deze wet voor de afhankelijkheid van de susce|ilibiliteil van de tem-

peratuur niet algemeen geldt en dat men ook paramagnetisme vindt,

dat van de temperatuur onafhankelijk is of met stijgende tempera-

tuur aangroeit. .Maar het is er verre van i\ï. dat ile aangevoerde

voorstellinireri daarom verworpen zouden moeten worden; wat de

liroefneming in dit geval leert, wijst er alleen op, dat die voorstel-

lingen niet vohioende zijn om het magnetisme geheel te verklaren,

lu 't bijzonder z;d do hypothese van L.\n<;kvin, dat hel inagiie-

') Volgens voorloopige w.iarnemingcn. .\aii ijolinilipve waarDcmingon over de

ilrie melalen en inagncliel wordt gewerkt.

-) Zittingsveivl. Jan. HMO Deel XVIII, p. 6G6.
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tiscli nionieiit van het uiolecmil onvcraiiderlijk ot' althans (|iiasi oinei-

anderlijk is, alsook die omtrent den aard der onderlinge werking

der moleculen, welke tot nog toe dooi liet invoeren van het mole-

culaire veld werd uitgedrukt, herziening eischen. Voor de beoor-

deeliiig van de eene zoowel als van de andere hypothese zijn onder-

zoekingen bij zeer lage temperatuur van bijzonder veel waarde.

Want alleen bij het absolute nulpunt geeft de magnetisatie, daar

de warmtebeweging haar dan niet meer belet haar volle bedrag te

verkrijgen, de som der moleculaire magnetische momenten. En bij

de lage temperaturen is ook de sterkste uiting van de onderlinge

werking der moleculen te verwachten, omdat deze elkaar dan tot

op uiterst kleine afstanden naderen.

b. Ferromac/neiische stojf'en. Wij hebben ons derhalve ten doel ge-

steld de krommen, die de magnetisatie als functie van de tempera-

tuur aangeven, voor de drie ferromagnetische metalen en voor mag-

iietiet tot in de nabijheid van het absolute nulpunt voort te zetten.

Daar wij over de methoden en hulpmiddelen beschikten 'j om lang

voortgezette nauwkeurige metingen bij standvastige temperaturen in

het gebied van die \'an vloeibare waterstof te verrichten, hebben wij

bij onze metingen met behulp \aii waterstof kokende onder atmos-

ferischen druk tot 20°K. en met behulp van waterstof bij het smelt-

punt tot 14° K. af kunnen dalen. Op de schaal der absolute tempe-

raturen is het aantal graden, die deze waarnemiiigsteinperaturen

scheiden van het absolute nulpunt, slechts zulk een klein breukdeel van

dat, hetwelk den atktand van het absoluut nulpunt tot het CuRiE-punt

uitdrukt, — zelfs voor nikkel bedraagt die afstand nog ongeveer

648 Kelvingraden — dat men, lettende op den loop der krommen,

door onze waarnemingen de magnetisatie bij verzadiging bij het absoluut

nulpunt bepaald mag achten. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud,

dat het verschijnsel in het gebied waarheen geëxtrapoleerd wordt

niet tot beschouwing uit een ander gezichtspunt aanleiding geeft.

Daar het doel der meting het bepalen van de magnetisatie bij verza-

diging was, scheen het aangewezen de proeven te richten o]> het

verkrijgen van gegevens over de magnetisatie bij liooge veldsterkten

en aan de hand daai'van de wet, volgens welke de magnetisatie tot

hare gi'enswaarde nadert, te zoeken. Maar de voor de magnetische

metingen gekozen methode, die bestaat in het bepalen van de maxi-

mum waarde van het koppel, door een magnetisch veld van ver-

anderlijke richting op een ellipsoid van de te onderzoeken stof

^) H. Kamerlincih Onnes. Zitt. verslag Juni 1906. Comm. fr. the Leyden Laborat.

W. Uf.
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(/.il- ^ 2) uil^iooilViul, Wits, zuoiils luulur iiitoeiige/.el zal wonk'ii,

iiiiiMlet' {ïffoliikt vuor «leze bepaliii}; van (ie nadeiiiifjswet dan voor

de verjjelijkiii^ou \aii de iiiagnetisaties, die de ^^tot' in een zelCde

veld bij verschillende lenipeialuren aanneemt. De gegevens voor de

nadcringswet zijn dns tot liet ondciwoip van oen afzonderlijk onder-

zoek geniiuikt. ')

Dit heeft voor het verschil van de magnetisatie in een veld van

ICMXM) gaiiss en die in hel limiet geval gegeven Itij

ijzei- (»,()8 [)ercent

nikkel 0,1

colialt in wecken toestand 1,1 ,,

magnetiet 0,19 ,,

hij deze stoffen geschiedt de nadering in functie van de veld-

sterkte volgens een hypeihool, zoodat liij 20000 gauss, welke veld-

sterkte bij onze proeven bereikt werd, de opgegeven verschillen tot

op de helft teruggebracht worden. De waixrneniingen, bij verschillende

waarden van het veld met de ellipsoidniethode bij lage temperatuur

en bij gewone tem|teraluur verricht, hebben wel is wa<ir niet

veroorloofd de naderingswet te controleeren, maar zij t(Jonden \ol-

doende iuiu, dat er in dit opzicht bij de beide temperaturen geen

wezenlijk verschil bestaat en dat niet, zooals zeer goed ondersteld

kon worden, bij lage tem|>eriituren de magnetische hardheid een

buitensporige wiuirde verkrijgt doordat de moleculen elkaar in het

zich richten lielemmeren.

Met behidp van relatieve metingen is derhalve voor verscheidene

veldsterkten van hoog bedrag de magnetisatie bij gewone en bij lage

temperatuur verijeleken en werd gevonden, dat de verhouding van

beide vrij wel ouafhaukelijk van het veld is. Zoo verkregen wij voor

de verhouding \aii de intensiteit van magnetisatie bij '20° K. en bij

de gewone tem[)eratuin-, van

nikkel (17^3 C.) 1.054(;

ijzer (20' C.) 1.0210

magnetiet (15°.5C.) 1.056J»

Tiis-schen luuikjes is het juiste bedrag der gewone temperatuur jum-

gegeven. in ^ 5 wordt vermeld waarom do |)roevon bij coball niet

tot eene uitk(im>l gevoerd hebben.

IJet is moeilijk jui>t op Ie geven hoever de nauwkeurigheid van

deze uitkomsten gaal. De e.xperimentceie techniek was in alle deeien

zoo uitgewerkt, dal eene naiiwkeuriglioid lr»t op oon iluizendste en

') I'. Weis^, Arch. des Sc. pliys. el lul. février 1910 ft Journ. du Phys. 4e Sür.

t. IX. mars I'JIO.

51

VtTslageu der Aldeeliug Natuurt. Dl. XVlll. A". 1'JUtf^lU.
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zelfs een hoogere verwaclit kon worden. Maar ais men let oji de

storingen, die zicii bij de jiroevcn met cobalt iiebben \oorgedaan,

dan scliijnt liet onvoorzicbtig — en dit geldt welin 't bijzonder van de

metingen hetreftende magnetiet — om aan de uitkomsten een grootere

nauwkenriglicid dan tot op 0,5 percent toe te sclirij ven, ai ontbraken

bij de andere slofTt'en ook bijna gelieel de aanwijzingen, die de juist-

heid der metingen betreffende het cobalt in verdenking liebben gebracht

en al staat het cobalt door het geheel zijner eigenschappen en in 't

bijzonder door zijn buitengewoon groote magnetische hardheid duidelijk

op zichzelf. Onze jnoeven geven, daar zij deze oorzaken van onzeker-

heid aanwijzen, den Aveg aan om, desgewenscht, tot een hoogere

nauwkeurigheid te geraken. De tlians bereikte nauwkeurigheid is

overigens voldoende voor de behandeling van verscheidene vragen.

Rij ijzer en magnetiet zijn metingen tot bij 14'' K. verricht.

De verandering van de magnetisatie tusschen 20° K. en 14' K. is te

gering om dooi' getallen te worden uitgedrukt. De proeven bij het

snieltpunt van waterstof breiden dus enkel het gebied van temperatuur,

waar binnen de \erminderingvan de kinetische energie en de nadering

dor molekulen tot elkaar geen enkel nieuw verschijnsel te voorschijn

roepen, naar beneden tot 14' K. uit.

De nieuw verkregen deelen van de ki'onimen voor nikkel en mag-

netiet zijn in fig. 1 l'l. I gestippeld.

Het geval van magnetiet is van bijzonder belang wegens de \ol-

komen overeenstemming van waarneming en theorie over het grootste

deel van het gebied tusschen het CuiuE-punt en het absolute nul-

punt en wegens het uitsluitend bij lage temperatuur optreden \an

een afwijking tusschen beide krounnen. Hier geeft de theorie voor

de verhouding tusschen de maguelisalies 1.139 in plaats van de

boven uegeven verhouding 1.057. De uitkomst, dat theorie en waar-

neming duidelijk afwijken, wordt gesteund door vroegere waarnemiu-

geu betreffende vier monsters \an verschillende soorten magnetiet,

twee afkomstig van natuurlijke kristallen, hel derde van een t)mge-

smolten natuurlijk kristal en het vierde van kunstmatig magnetiet.

Deze hebben voor de verliouding van de magnetisatie bij de temperatuur

van vast koolzuur (—.79° C.) en die bij de gewone temperatuur gege\en

:

1.033 gewone temperatuur 1G° C.

1.042 23^2

1.042 24°

1 .037 2r.5

gemiddelde 1.039 21^2 C.

terwijl de theni-ie voor dezelfde temperalui'eu geeft L.053.
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Kr srliijiil (lus aiiiilugie lu hostaaii mei tie saiiicmlnikliaailicid eii

(Ie nilzetling door warinle, voor welke de theorie van van ukk Waals

en diens wet der overeenstennnciide toestanden in de nabijlieid \ar.

liet kritisch |)nnt in den regel beter bevestigd worden dan bij lage

gerednoeerde leni|ieratnren, waarbij het gesehcniatisecrde nioleeiinl

en de geschematiseerde attractie de verschijnseien niet meer voldoende

dekken en de verschillen iii individneele eigcnsciiapiieii dor werkelijke

moleculen lot uiting komen.

Met zon voor de livpothese, dat de moleculaire magneten in v>czen

onveranderlijk zijn, een bijzonder al'docude steun geweest zijn indien

— gelijk dil n)et regelmatige verschillen opklimmen van de magne-

tisatie bij verziidiging van de drie metalen kan doen vermoeden -

er eenvoudige betrekkingen tusschon de magnotisclie mounMilen |)Ci'

atoom gerekend liestoiiden.

De volgende tabel

Specif. ver-

1
zadiging bij de

temp. ( ).
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c. Vannd'min, c/irooiii, iiiaiu/iiuii. Men lieet't zioli (lil<\vijls afge-

vraagd of er een niet te üxerbriiggeii \cr.scliil liissclieii de ferro-

niagnetisolie metalen van de ijzergroep eencrzijds en de parainagneti&clie

van dezelfde groep aiiderzijds bestaat, dan wel de laatste door \oI-

doende verlaging van teniperatniir een zeer laag gelegen CL'KiE-[)unt

zouden bereiken.

Ch. Ed. Guillaimk/) zegt naar aanleiding van de alliages van Mn,

Al, Cu en van Mn, Sn, Cu van Heusleu, die ferroinagnetiseli zijn : De

reden er van kan hierin gevonden worden, dat het aluniiiiiuii! of het

tin in verbinding niet liet mangaan, het metaal uit de maguelisehe

groep, de transfornuitietemperatnren er van, die in overeenstemnung

met een reeds door Fakaday uitgesproken hypothese zeer laag zonden

liggen, \erhoogen. ^len kan inilertlaatl opmerken, dat Al en Sn de

smeltpnnten van verschilloude alliages, welke zij met andere metalen

aangaan, doen stijgen (de reeks van Al—An, Al—Sb, Na—Sn) en geheel

in 't algemeen de eigenschap schijnen te bezitten om transformatie

temperaturen te vcrhoogen.

Wij mochten dus verwachten dat \auadiuin, chroom en mangaan

bij zeer lage temperaturen of wel feiromagnetische eigenschappen

(niet evenredighci<l van de magnetisatie aan de veldsterkte, \'erzadiging,

hjsterese) of wel een overeenkomstig de wet van Cikik sterk vergroot

paramagnetisme zouden \ertoonen. Hij de temperatuur vau stolleiule

waterstof moest volgens deze wet de susceiitibiliteit ongeveer 20 maai

grooter zijn dan bij de gewone temperatuur"). Wij kenden toen nog

dour ze toe te sclirijven aan liiaelUeii, iluor de pniiderabeie slof 0]i de eleeU-oiien

uitgeoefend, krachleii, die dan op den voui'grond zouden moeien treilen, wanneer

de temperatuur tol bij die van de vloeibare'waleistof daalt, en die in hel bijzcntler tic

electronen, welke in de metalen den stroom overbrengen, bij zeer lage temperaturen

een belangrijke vermindering in aantal zouden moeten doen ondergaan, door ze

bij die temperaturen aan de atomen onwrikbaar Ie binden en als "t ware te iloen

vastvriezen. (Verg. H Kameklingh Onnes Gomm. fr. tlio I^eyden labor. Suppl.

n". 9, p. 27 1904 en 1^. Lenard, H. Kameklingii O.nnes en \V. E Paüli, Zilt. Verst.

Juni 1909, Comm. fr. tbe Leyden Lsborat. n". 111, p. 3, nole :2 1909). Het zou

in dezen gedaclitengang mogelijk zijn, dal ook de bewegingen der electroncïi, die

hel magnetisme geven, terwijl zij bij andere temperaturen onveranderlijk waren, bij

zeer lage temperaturen eene verandering begonnen te verloonen.

Voor de beoordeeling van de zooeven genoemde voorstelling omtrent de aange-

haalde verschijnselen en voor hel onderscheiden van de groep van electronen, die

het magnetisme geven, van groepen, die voor andere verschijnselen van belang zijn,

is het negatieve resultaat, dat ook bij de 'allerlaagste temperaturen niets geschiedt,

wat de onveranderlijkheid van het magne'isch atoom zelf in twijfel zou tloen hekken,

misschien niet zonder belang.

1) Ch. Ed. Guillaume. Acles de la Soc. helv. der Sc. nat. Vol. 1 p. 88. 1907.

-) Een deigelijke onderstelling is het punt van uitgang geweest van een met hei in
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iiici iU' iiilUtiiiisti'ii. ilic lic \oiim' iii:iaiiti <liim- II. Di llius on IIunda ')

/.ijii ineilojrciloolil, \v;uiniit \oljil, lial liel |i;u:iiii;miie(i^iiiie oiiigokeerd

eveiircdijr aan ilo ahsoinle lompeialiinr sieclils een dor niouolijko

gevallen is. (hu een clenUheeld Ie kiijgen van de orde van grootle

der Ie verwaclilen ver.scliijn.selen Uan men zioli \oor.'!tellen, dat iiet

paraniiigneliselie y ij/.er liij 14^ K. nog boslaal met dezelfde constante

van C'iRiK (product van i\v ahsoliile leniperatuni- on •^nsceplibiliteit).

Dan \ iudt uion voor de uiagnetisalio daarxan in een velii \an

2<MKH) (iauss ougeveer 400.

(iKiuiAKDT ') lieeft onlangs de susceptibiliteit van uiaugaan l)ij i\c

gewone lemperaluur bepiuvld en gevonden A'^322.JO-''(diclitlieid 6.4).

De zooeven gevolgde berekening geeft voor deze stof in dezelfde oui

staniliglieden een luaguelisalic van 134. Ku daar de uitwijkingen in

onzen l<ie>tel evenredig zijn aan liet vierkant van tlt' niagnelisalie, zou

uien een 18 of lt50 maal kleiner uilwijking vindon dan bij ijzer op

de gewone lemperaluur. Djuir deze 10(1 riu. bedroeg, zon zij dus

nog zeer goed af Ie lezen zijn.

Toen wij nu aciilereenvolgens in «len loosloi ruw weg gevoriude

ellipsoidon van vanadiuui van Moissan en van chroom eu mangaan

van ( ioi.Dsi MMior bradileii, deed zicli een zeer merkwjiixrdig ver-

scliijusel vooi'. ])o uil wijking bleef in alle gevallen, bij de lempe-

raluur van slollontlo water>iof zoowel als bij die van waterstof

kokende ouder almosplierisclien druk, wat zij was bij de gewone

lemperatnur, d. w. z. eenige tiende millimeters. Deze zijn te wijtoii aan

liet uuignolisme van de npliangingsiuricliting. Er was dus geen

sprake van ferrouuignetisme en wij moesten voor deze stoffen kiezen

Inssclien de volgende twee hypothesen.

Wij hadden te doen, of wel met pararaagnetisme van een nieuwe

soort of wel met diamagnelisme, dat ook bij koper optreedt, terwijl

toch de meeste zouten van dit metixjvl paramagnetisch zijn. De ver-

handeling van Dl Hoi.s en IIknda, waarin deze drie metalen voorkomen

onder degenen, wier paramagnetisme met de temperatuur lumgroeit

of onveranderlijk is, leert «lat de eerste onderstelling de juiste is.

•leze Med<?iie<4ing vervatte nauw sanieriliangend en gelijktijdig daarmede opgeval

<iiukM'/.üi'k van II. IvAMKKLi.saii Onnes en A. F'KuniEU, dal wcldia gi.'piii)iiceerd /al

\yoiilcn. Vulgens de in<-tliude van hol niaxiuuiin kuppel en van de liydroslali:3cli)'

opstijging werden do niagnelisaties van vloeibare zuurstof bij vi;rscliilleiide tempe-

raturen en die van vaste zuurstof bij de lomiieraluren van kokende en stoliende

waterstof gemeten. De toename der magnetisatie bij de lage lempuraturen Ijicck

zeer sterk, doch niet zoo sterk als verwacht was, en er werd eene duidelijke

afwijking van de wet van Cl'iue met een eigenaardig verloop gevonden

h M. uu Itois en Ho.niia I. cit.

-I Ukiiiiahdt. Inaug. Uissert. Marburg l'.KJO.
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Het geval van koper deed uu^^ de andere hypoüiese aannemelijk achten.

Men kon immers onderstellen dat het in "t algemeen aan het

metallisch mangaan toegeschreven paramagnetisme het gevolg was

\an de aanwezigheid \an zijn oxjtlen, die sterk magnetisch zijn,

of' \an kleine hoeveelheden ijzer. ()m deze hypothese op de

proef te stellen hebben wij, nitgaande van zniver chloriuir \an Merck,

waar\'an de ijzervrijheid was aangetoond, zeer zuiver mangaan

. bereid door het zont aan electroljse te onderwerpen tusschen een

kathode van gedistilberd kwik en een anode van iridium met 43°',,

rhodiuni, welke niet door het ehloorion wordt aangetast. Het oi)

deze wijze verkregen amalgaam is in een stroom van zuivere drooge

waterstof ontleed. Op die wijze wordt een grijs poeder verkregen,

dat tot een vrij stevig staafje samen bakt wanneer het amalgaam in

een glazen buis als vorm wordt geperst. Een staafje op deze wijze ver-

vaardigd vertoonde paramagnetisme.

(_)ok een glazen buisje met poedervormig mangaan was paramag-

nelisch. Hetzelfde mangaan is daarop in den electrischen weerstands-

ovcn gesmolten, in een schuitje van magnesia en een atmosfeer van

waterstof, Zoo werd een gietstuk verkregen, dat met een licht geoxy-

deerde korst was bedekt. Het bleek onmogelijk deze met kwarts-

poeder weg te slijpen, daar zij dezelfde hardheid als kwarts had.

Amaril kon niet gebruikt worden omdat het magnetisch is. De

onzuivere korst is daarop met een diamanten werktuigje afgedraaid,

zoodat een cylindertje van zuivere stof werd verkregen.

Dit cylindertje bleek fcrroinagneüsch te zijn. Fig. 2 PI. I geeft een

hysteresecyclus van deze stof. De maximum waarde van de specifieke

magnetisatie is ongeveer 100 maal zwakker dan van ijzer en het

coëcitiefveld is 670 gauss, d.w.z. 10 maal sterker dan dat van voor

het vervaardigen van permanente magneten zeer geschikt staal. Deze

vreemdsoortige stof schijnt bovendien in 'toogvallend magnetokristal-

lijne eigenschappen te hebben. Tusschen de polen van een magneet

werd het staaltje sterk aangetrokken, terwijl het zich loodrecht op

de veld richting stelde.

Mangaan van denzelfden graad van zui\erheid kan dus in twee toe-

standen voorkomen : paramagnetisch en ferromagnetisch. Uit de

proeven van Gebhardt vindt men een vijfmaal sterker susceplibiliteit

dan die door du Bois werd waargenomen. Wanneer Gübuaudt's

poeder dus niet onzuiver of geoxydeerd is geweest, is het mogelijk,

dat er twee paramagnetische toestanden bestaan.

Wat het feiTomagnetisme van mangaan betreft, dit werd reeds

waargenomen door Seckklson ') bij electrolyliseh mangaan, dat bij

1) Seckelson, Wied. Auu. l. LXVll, p. 37, 189'J.
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HM) V. riit clilMriiiir (i|> t-oii (ilaliiKidrauil \va> at'^e/.el cii l)ij ocii

rof'iilus, doi»r lU.WsKN, niliraaiKlc \aii lliioriiiaiigaaii, l)eieiil. De vrij

onlteslemdo waainemiiitccii, ilii' liij (imiioiit de iiiau;iielisalie inededcell,

zijn niet onvoreoiiijxl>aar mei tmze meliii.nen.

Wij liehbeii de afwezitrlieid van sterk inajiiielisiiie in vanadiiini,

cliiiioni en nianfr;wn liij lage lenipeialuui- door een meer direete

|iroef gecontroleerd. Wij hracliten (huirtoe de elliiisdidcn der drie

slollcn in een nanwe niet verzilverde vacnnmbnis mot nilerst geringen

alüland tnsselien de heide wanden, gesloken in een tweeile dergelijke

eveneens zoo nanw mogelijke met vlopiliare hu-lit gevidile, en gingen

na (>|i welken at'siand xaii de |iolen de ellipsoïden \an den bodem

af naai- ile polen van den nuigneet werden gelrokken. Deze proef

werd iredaan de eene maal terwijl de bimienbnis ledig, <le andere

maal terwijl de liinnenbnis met vloeibare waterstof gevnld was.

Wij vonden xooi-:

bij gewone temperatnio' in \lociliare waterstof

\ana<linm geen aanti'okking

mangaan aantrekking op 6 ii h mm. als liij

eliioom (I „ „ 12 ,, gewone
/'

,, ,. <>•• temi)eratnur.

('broom //, dat waarsrliijidijk een splinlerlje ijzer Ixnal, moet ver-

worpen winden.

\Crder werd iievonden viior een

kristal \an l'c'rro>Mlfaat aanln-kking bij 25 mm. aantrekking

van af bijna

den voet van

den nuigiicet

Zou is duM de zwakke magnetisatie der drie metalen vrij wel (HI-

veranderlijk gebleken, terwijl liet ferrosidlaal een zeer groole toename

tier magneliscl>e cigerisehappen vertoonde.

Deze proef is wel gescliikt om liet karakteristiek verseliil van de

twee groepen van stollen in bet liclil Ie stellen en een lypi.seli voor-

beeld van de beleekenis, die ook ile allereenvondigsie proeven op bet

onontgonnen gebied der zeei' lage iiiiiperatnien knnnen bebiien.

^ 2. Mi'ihode en toestellen.

II. Dbnissii' vim de inethpile run liet iniii'iinuinko/>/»el. Wij liebben

de intensiteit van maynclisalie gemeten door het kn[)[)el te bepalen,
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(lal op eoii langwerpig oiiivventelingsellipsoid xaii de te onderzoeken

stof wordt uitgeoefend door een onder veranderlijken li(jek niet de

groote as van liet ellipsoid stelbaren elct-troniagneet. De uitdrnkking

voor het kojipel is

M r=i (iVj— iY.,) /-(• k'ui
(f cos (f

waar jVj en ^V., de coëfiicientcn van ontniagnetisatis van liet ellipsoid

zijn /, de intensiteit \aii magnetisatie van de stof, v het vokinie en

(f de hoek van / met de groote as van het ellipsoid.

De maximumwaarde \aii dit koppel is

M=— "
. Pr

2

voor '/- = 45°. Om I te meten behoeft dns noch de veldsterkte, noch

het azimut van de \eklrichting, waarbij het ma.ximum koppel ver-

kregen wordt, bekend te zijn. Ten einde van deze methode gebruik

te kunnen maken, wordt het ellipsoid opgehangen aan een torsieveer,

waarvan de wringing door spiegelatlezing wordt bepaald, en een

electromagneet gebruikt, die draaibaar is om een verticale as. De

methode is reeds vroeger beschreven '). Hare voordeden zijn de

kleine uitgestrektheid over welke de sterke velden noodig zijn en

het uiterst eenvoudige van de relatieve metingen. \yij zullen hier

twee bronnen van fouten discnssieeren, welke haar aankleven en die

— al kan men ze in beginsel ook zoo klein maken als men wil —
haar minder geschikt maken om de wet \an nadering tot de ver-

zadiging na te gaan maar aan hare geschiktheid om twee op elkaar

volgende en weinig van elkander verschillende toestanden van dezelfde

stof voor dezelfde waarde van het veld te vergelijken, geen afbreuk doen.

Invloed van het niet homogeen zijn van het veld.

Het ellipsoid wordt in het centrum van een magnetisch veld

geplaatst, dat de symmetrie van een omwentelingslichaam heeft. De

veldsterkte is in dit centrum een maximum voor eene verplaatsing

in het aequatorvlak, y, en minimum voor eene \er[.laatsing in de

richting van de as x. Zij wordt gegeven door de ontwiUkeling

+" = "• + 1:2(3^) + o(a7J
wc e, lettende op de vergelijking AT^O voor de magnetische

potentiaal T, wanneer men polaircoördinaleii reu <V invoeit, overgaat in

1) P. VVeiss, Jüurn. (k l^liys. 4 sèr. t. VI, |i. U.'jrj, 1'J()7.
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" = "• + o („.„.).
("""'-^""''')

Nii is (Ie ciicigic van een voliinie-eleiiieiit dr van liot ollip^ioid,

dat wij ons zeer lang en met gelijkniatijie intensitoii / in (\q richting

van liet vold gemagnetiseerd deidien,

M' - - ///,/<•

en derhalve hel ii|i liii clenienl door het veld nilgooefeiiti nioniciit

(lil ;{ /<3'//\

Het kopiiel door het xcid //„ o|» het ellipsoid nitgeoefend is

.1/ = i^V, — A',) l-v -sin ff to" (f

In zeer sterke velden is aan de voorwaarde, dat de magnetisatie

evenwijdig is ium het nilwendige veld voldaan, niettegenstaande

de ontmagneliseereiidc kraihien van liet ellipsoid, en men iieefl dan

Hel storend inomcnl 'M/' verandert dns met hef azimnt van de slof

evenals hd hnofdkoiipel .1/. i>e maxinnimwaarde van hel kopiiel d.M' is

Va:?

hetgeen voor het gehcele ellipsoid levert

,IM' —
^
dr I .{ ,—r )

?•-,

3 A)-//\
^f' = '~I^- ]r.a\

f II.. =

waar n «ie halve groote as van hot elIipsoi<l is.

Laten wij nn aannemen, dat het veld van de magneet gelijkvormig

aan ziehzclt' verandert en noemen wij (1 — f) //„ Ih-i mM op I cui.

afstand \an de as volgens de y-as, dan is

4 Vf/.r' )
cn dns

6
.1/' —

, h II„ r .
.-'

5

fii de verlionding van de maxininni uaanlen der koppels

M' li , //„= - Ba*M 5 (,V,-.V,)/

I5ij gelijkhlijvende magnetisatie neemt dns volgens de voorl; alsie

vergelijking het storend koppel toe evenredig met de veldsterkte. In

pliuils van een horizontale asvmplooi zal men in hd ///-diagram een

hellende a.s\niplool vindm. Dit was zeer duidelijk hij eenige vooraf-

giiande proeven gevonden, liij gelijkiilijvcnd veld neemt het storend
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l<o|i|icl loc mei /. Wniiiieer lio( dus lijj c(>ii liepaalden toestel niet

in aaniuerkiiif^ k(jnit \'ooi' de grouttsle waarden van 7, bij welke de

waaiiieniingeii worden veiTicht, dan komt liet a foi'tiori niet in aan-

merking bij de kleinere. De laatste vergelijking toont aan, dat de

hi'ti'ekh'lijke waarde van liet koppel \oor iiiet-liomogeniteit \a\\ het

veld toeneemt, wanneer de intensiteit afneemt. Het is dns \ooral Ie

vreezen wanneer men tot kleinere magnetisaties overgaat, en, om de

gevoeligheid van den toestel te vergrooten, de veer door een zwak-

kei'e vervangt.

Voor liet doel van onze metingen is het voldoende zich een denk-

beeld te vormen van de orde van grootte van de font. Ten dien

einde is de niet-homogeniteit van het veld voor drie waarden van

11
gemeten ; zij werd e\enredig aan //' gexonden met f = 0,0087

als factor.

1/' /7

Met ,/ = l).15 volgt hier uit '- = 0,00023 °
. Voor de

gebruikte ellipsoïden is N-^ = 1.90 A ,,
^ 5.59 en voor ijzer is

(iVj

—

N\) I dichtbij 6600 gaiiss, iioor nikkel bij 1800 gauss. De
coi-rectie bedraagt dus nauwelijks oen duizendste \'Oor ijzer, voor

nikkel klimt zij tot eenige duizendsleii.

Tcnu/iverkimj van het ellipso/'d op di' poolstukken.

Wanneer de toppen van het ellipsoid in de onmiddellijke nabijheid

van de voorvlakken der polen van de magneet komen, krijgen zij

een merkbaren invloed op de verdeeling \an het magnetisme in de

poolstnkken en wordt het koppel er door vei'groot. Dit feit was in

't licht gesteld door voorafgaande proe\en met een grooteren electro-

magneot met platte poolstukken van 15 cm. diameter. Bij deze proeven

was het koppel gemeten, dal op een ellipsoid werd uitgeoefend door

een zelfde \ eld \aii 9770 gauss bij verschillende afstanden der polen

vei'kregen door aan den stroom de telkens vereischte waarde te

geven. Zoo werd gevonden voor een ijzei'en ellipsoid van 9 mm.

lengte en 4 mm. equatorialen tliameler.

inlerfcrrum maximum kop[)el

9 mm. 335.6

15 „ 320.45

23 „ 319.32

35 „ 319.18

47 „ 319.08

De wet, welke de verandering \ an deze grootheid volgt, toont aan,

dat de \'erandei-ing niet hel gc\ olg is \an de niel-homogenitoil \an
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lii'i \olil. W'jiiii .iui>i wanncoK de sioriim liaur gi(inl>lc waaide lieef't,

is, Icii gevolge van luM nader hij elkaar Uonien tlei' vlakke pool-

stiikken, het veld hel meest gelijknialiii'. \ an al' '1'A mm. wdrdi do

invloed onhcdnidoml en hel koppel (•diistanl.

/*. EU'ctivnutijiteft. L'it iielgenn onilienl den invloed van de iiabij-

heiil van de poolvlakkcn en het eliipsoid is opgenierkl, volgt, dat de

afstand der polen ongeveer drie maal de ieiigle van hel (>llipsoiil

moei hedragen. De geheele dikle van de viei- wanden van de huizen

\an Dkwak en van den (hager (^ 2c) kon niet kleiner gemaakt

worden dan 5 mm. .Men kon)l dns, rekeninji' houdende met de

moeilijkheid eener/jjds om slerke velden van groole uitgelircidheid

te verkrijgen en anderzijds om zeer kleine ellipsoïden lot denjnisten

vorm af' Ie werken, lol een interferrum \an ï' mm. en eUipMiiden

\An 3 mm. lengle.

In dit inlerferrnm kan men hel rekkelijk sterke velden (tot 25000

Ganss) opwekken met een magneet waarvan de kernen y cm. dia-

meier heltlten. De electromagneet van dit vermogen, die bij de proeven

gehrnikl is, hcefi vroeger reeds dienst gedaan liij magnetisehe proeven

bij liooge temperatnren. Hij werd reeds vroeger besehreven ') en is sehe-

maliscii afgebeeld in (ig. 1 van l'l. 11. Betrekkelijk lieht (132 KG.) en —
zijn vermogen in aanmerking genomen — gemakkelijk vervoerhaar

zijnde, kon hij in Znrieh bestndeei'd en in Leiden gehrnikl worden.

De poolstukkcn kunnen mieromelrisch \ooriiit en achteruit gebracht

worden met l)ehnlp van handwielmoeren E^, wier stand op verdeelde

circcls afgelezen wordt.

Hij kan draaien om een verticale as en loopt daartoe op een krans

van kogeltjes in een cirkelvormige geul. Het azimut wordt met

behnl|) van een \ast merkleeken afgelezen op een cylindrische ver-

deeling E., die op het bewegelijke deel \an hel iiraansiid< aangebracht

is. Elk der klossen liecfl 1500 windingen draad \an 2,5 mm. met

een weerstand van 2 Ohm ongeveer. Daar de klossen zijn ingericht

op een stroom van !<• .\mp. voor gewoon gebruik en de stroom

voor korten tijd tot 25 .Vnijiere kon worden opgevoerd, beschikt men
over een aantal .Vmpcre wimiingen, dat lot 75000 kan gaan. De
watercirculaiie A'. lusschen de dubbele wanden der klossen heei'l al aan-

stonds dit \oordeel, dat men een pi'oef (jiige\eer didihelzoolang kan

voortzetten miwr vooral is zij van belang omdat zij de |ioolslukken

tcgcjj verwarming beschermt. Zulk eene verwarming zou lol ver-

scliillcndc bezwaren jumlciding geven, waarvan wel hel grootste is,

') C. Zi.M.ix. Ilevuc élcclriqiK' 20 Juin l'.Xjy ni Klckln.l. Zcils.lii. I. XXX,
p. 4ti;, i'.Mv.i.
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(i;it (ie waarde \aii de \cl(lsterkle iiiorl<l)aar xeraiidefeu vjm. Want

de uilzetliiig- der betrekkelijk lange kernen iloür de warmte kan een

betrekkelijk kort iiitert'errnni merkliaar wijzigen.

(u Crj/oi/cne toestel. Daar liet nuodig was de i'uinite, waarin !iet

ellipsoid draaibaar wordt opgeliangen en waarin zich de vloeibare

waterstot' en haar damp bevindt, \an de Incht af te slniteii, moest

gebiMiik gemaakl worden van een vrij samengestelden cryogenen toestel,

die iu l'l. II lig. J schematisch en in lig. 3 in doorsnede is voorgesteld.

De toestel bestaat hoofdzakelijk uit H coaxiale bnisvormige deelen

die van buiten naar binnen gaande zijn, het ouihulsel, de stelbvis f
en de drai/er />. Het ondndsel liestaat \an beneden naar boven gaande

nit de \crzil\erde \aeunmbnis A, de messingbnis B, de glazeiibnis

6', en den ko]» IJ, die den toestel sluit.

Dniijer. Het elli|)Soid n (tig. 3 en 5) kan met den drager b, waarin

het bevestigd is, om een verticale as draaien. Over "t grootste deel

van zijne lengte bestaat de drager uit een buis b.-^ van nieuwzilver,

een weinig magnetische, stngge en de warmte .slecht geleidende stof

;

aan het benedeneinde nit een staafje /^,, van koper, hetgeen slechts

een zeer zwak eigen magnetisme heeft. Hij is aan de stang /• ver-

bonden door de spiraalveer //i [g^ heeft gediend \'oor ijzer en cobalt,

de zwakkere veer, die bij nikkel en magnetiet gebruikt werd, is ter

zijde als y.^ afgebeeld) ; om het evenwicht stabiel te maken en te voor-

komen, dat het ellipsoid naar de polen \'an de magneet wordt ge-

trokken, wordt de drager benedeir vastgehouden door een draadje

platina-iridium van 0.1 in.m. diameter d, welks torsie slechts als

correctie in aanmerking komt (§ 4).

De buis b„ en de stang b^ zijn zorgvuldig op de draaibank gericht,

het ellipsoid a (fig. 4) wordt er in bevestigd in een cylindervormige

opening, welker doorsnede gelijk is aan den aeqnator van het ellipsoid.

Is dit laatste van nitvkel of magnetiet dan kan men het met een

weinig was bevestigen. In 't geval van ijzer en kobalt ondervindt

het ellipsoidje zoo sterke werkingen, dat het noodig was het vast te

klemmen, door het met kracht in de opening te drijven na het met

een zeer dun blaadje rood koper omhuld te hebben. De stang b^ en

het buisje /v^ ^''^" nieuwzilver met zeer dunne wanden brengen (tig. 3)

de draaiing van het ellipsoid') o\er op het spiegeltje /;, met behulp

1) Een kleine wringing van deze buis komt niet in aanmerking. Alleen het deel

van den toestel, tusschen het spiegeltje en den kop speelt de rol van veer. De

wringing van het deel van den toestel beneden het spiegeltji; doet niet anders dan

hel koppel overbrengen, de eenige uitwerking er van is, dal het azimnt van de

magneet iets, en wel niet merkbaar, gewijzigd wordt.
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wiuuvaii muil door ik- opciiiiig- /",„ en liet xeiistcr (
, (\\\i. 1 cii W)

(Ie wiiii^inK van de veer //, alleest op een in lialve in. in. verdeelde

«ihizen seluuil van 1.5 Meter, die op 4.325 M. alstaiid <;eplaalst was

en verlielit werd met lieliiilp van splieriselie s|tiegeistrooken '). De
spanning van de veer wurdt geregeld dour de stang /. i,lig. 3), die

door dé pakkingbiis />, \an den kop D gaat. Het op en neer be-

wegen van Ie geseliiedt door ile moer />), te draaien terwijl iiicn

de beweging van /). tegenlioiidt. Do spanning wordt door de opening

ƒ,, op de schaal /<,„ met belinlp van den wijzer /afgelezen. A'oordat

de toestel gemonteerd is, heeft men door een bekend gewicht aan

den spandraail te hangen, de deelstreep op de seiioixl 6.,„ bepaald, die

overeenkt)mt met de spanning, op welke men den toestel wil instellen.

De toestel is even als een gespannen snaar zeer geneigil onder

den invloed van kleine schuddingen in trilling te geraken. Men heil

ze op door den vlengeldem|)er li, (lig. 6 en fig. 3) te laten dompelen

in een ringvormig oliebakje in verschillende kamertjes verdeeld door

de schotjes /y,,. De laatste zijn bevestigd op een c vlinder, die niet

zachte wrijving in de stelbnis draaibaar is en die dns door de

vleugeltjes />,„ wordt medegevoerd wanneer de drager een ielwat

groole draaiing moet ondergaan (§ 4)'). De vleugeltjes moeten geheel

onderdompelen in de olie om Ie voorkomen, dat capillaire wcrkingon

tot koppels aanleiding geven (zie §4), die niet verwaarloosd zouden

mogen worden. In slerke velden worden de torsieslingeringcn zeer

goed door de FoLc.vri.T'sche stroomen gedempt.

De geheele drager met veer hangt in de stelbnis /', waarvan het

boveneinde is vastgeschroefd juiii den kop D die ook de slang k

draagt en zelf steunt op fle glazen imis C. De doorsnede van de

stelbnis, die uil de doelen /,. /,. /,, /'. bestaat, gaat drie keer in

een kleinere over; het nauwe benedenste deel /\ omgeeft zoo na

mogelijk de stang A, van den drager. Tegen don bodem ƒ„ (tig. 5)

sleuni het kegeltje c, dat aan den draad <l gesoldeerd is en dezen

spant. Kene insnijding in di'ii IkhIcui veroorlooft het kegchormige

stukje op zijn plaats Ie brengen (lig. 5}. Wanneer ile toestel gemoii-

leenl is, dom|)ell de stelbnis in de buis van Dkwah J met het

dunne buisje /\ gecentreerd in het vernauwde deel. De stelbnis is

even als de buis /y, van dcii drager van iiiouwzilvcr.

Om de stelbnis met den daarin aangebrachlen drager in hel

nmhidsel te inonteeren, sciirooft men don kop /> nji ilcn bronzen rinir,

') H.KAMEiaiN(iii0.sNE.s, Zitt.Veisi. Aju. IMlü, Coiniii. IV. llii' piiys. Lab. Leiden, ii". "J.j.

-) Mtt is nooilig de olie vooial van vliiclilii;e sloiïen Ie iievrijdeii en ook te

voorkomen, dat er zich luuhtbclleljes oiidei- de olie bevinden, omdat de toestel na
geheel gcraonleeid te zijn lutlilledig gepompt moet worden.
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dio aan liel glazen luüs 6' van het oiiiliiilisel gekit is, zet de schroefjes

I). vast en maakt de verliindiiig hichtdiciit door den caoutchone ring

D^ met caoutchouc oplossing en koperen trekdraden te bevestigen.

Het beneden einde van de glazen buis 6' is gekit in een tweeden

bronzen ring, gesoldeerd aan de messingbnis B \au het ondiulsel.

In het midden draagt deze een ring 7J,, waaro|i de moeren i?,, van

tle trekstangen B^ rusten, die de vacuumbuis dragen.

De Dewar buis zelf bestaat uit een nauw benedendeel ^l^ dat

geheel verzilverd is en een wijder bovendeel, dat tot J, verzilverd

is (het bovenste deel is doorzichtig gelaten opdat men zich er van

kan verzekeren, dat men niet te \'eel vloeibare waterstof in het

glas schenkt).

Zij glijdt in de messingbnis B^ en wordt beveiligd door een

liouten ring. De trekstangen B, houden de buis op hare plaats en

wel op zulk een lioogte dat zij juist vrij blijft van de beveiligingsring.

Fig. 7 geeft aan hoe de dunne messing ring B^, waaraan de trek-

stangen B^ aangrijpen, op de vacuumbuis, beschermd door een laagje

l)apier, door de trekschroef B^^ geklemd wordt. Het benedendeel van

de vacuumbuis heeft een buiten-diameter van 8 mm. en een binnen-

diameter van 5 mm. De glazen wanden zijn 0,5 mm. dik, zoodat er

voor den afstand der twee vei'zilverde wanden slechts 0,5 mm. overblijft.

Het centreeren van den toestel geschiedt door hem met behulp van

den ring B^ \an het omhulsel te plaatsen op een hulpdrager. Terwijl

de vacuumbuis nog niet is aangebracht richt men dan het nauwe

deel /'s van de stelbuis met behulp van een stelring in een ver-

plaatsbare stelplaat. Dan neemt men uit de stelplaat den lossen stelring

weg en plaats er een tweeden in dier voege in, dat nu het nauwe

benedendeel van de vacuumbuis in den nieuwen stelring past. Men brengt

dezen juist op zijn plaats met behulp van de moeren B^^, en brengt

de luchttlichte sluiting tot stand met de caoutchouc buis !>„, waarbij

men weder caoutchoucoplossing en koperen trekdraden te hulp neemt.

Bij deze wijze van bevestiging van de vacuumbuis is ver\orming

van het omhulsel door luchtledig pompen niet Ie vreezen en zijn er

slechts kleine wijzigingen noodig om den toestel, nadat deze lucht-

ledig gepompt is, opnieuw te centreeren.

In de buis B is de stalen capillair 6^ (fig. 1 en 3) van een helium-

thermometer ') met nieuwzilveren reservoir 6^ (tig. 3 en 7) en

glazen steel 6^, die met dit deel van het omhulsel een geheel uitmaakt,

gesoldeerd. De hoeveelheid helium is zoo gekozen, dat het kwik bij het

kookpunt van zuurstof beneden en bij het smeltpunt van waterstof

1) Vergelijk den toestel voor hel vloeibaai- uitiken van helium. H. Kameulincui

Onnes Comm. phys. Lab. Leiden, N'. 108.
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Imvi-ii iii tk'ii <rl;i/.(.'ii sk-el slaat. Wanneer, nelijk in liel iie\al van

waterstof kokend omlor don jjewonen dauipkiingsdruk, de tenipeiatnni-

/onder allezinjL; van den lliernionielcr voldoende bekend is, is deze

lofli noodig als aanwijy.er van den stand van het oppervlak \um IioI

vloeibare •tas, welke beneden J, niet meer te /.ieii is. Zuodia licl

niveau daalt onder hel boveneinde \an liel lliernionielerreservuir H^

daalt nok het kwik in den steel H ^.

il. Men lieginl nul ilcn eiecironiagiieel te stellen, welke bewerking

onariiankelijk is \aii het centreeren van de stelbnis, den drager en

de Naennmbnis. De draaiiigsas wordt \erticaul gtM'ichl en liet inlei'-

reriiini wordt gecentreerd op deze as, vervolgens woidl het eeniniin

van het kogellager ^/,„ (lig. i, 2 en 3) in de draaiiiigsas van den

magneet gebraeht. Dit kogellager wordt gedragen door een plaat, die

/.elf weer niet twee balken aan ilen hardsteenen pijler Oi bevestigd is.

Veivolgens breng! men het ervogeiie toestel van den Imlpdrager

over iiiuir de daarvoor bestemde plaats door het bolvormige doel van

het oppervlak van den ring ]\ in hel eoneentriseh kogellager ^/,„ Ie

pliwlsen en voltooit het eentreeren van hel nauwe deel van de

vaeunndmis op de dnuviingsas van den magneet met behnlp van de

vlengelsehroevcn aan den ring />.,. Dit eentreeren moet met grootc

nanwkenrigheid worden uitgevoerd, want de magneet moet viij kunnen

(Inmien en de ridmtc Inssehen de vaeuumbids en de poolvlakken is

Ier weerszijden niet grooler dan een halve millimeter. Het is trouwens

gemakkelijk dit tot op 0,25 mm. nauwkeurig te doen.

<. De vloeibare waterslof wordt door het nieuw zilveren buisje II.

(verg. Meded. n". 94') in dcii toestel gebraeht. Ibi door vcrdampina

gevormde gas stroomt door />, (lig. 3 en J) en door de kranen

A',. A', (lig. 1) naar een gazomeier of naar een vaeuumpomp. .Met behulp

van de kranen regelt men den ilampilruk, die o|) den tevens als

veiligheidsklep dienendin Miaiiomder // wmili afgelezen, iüj de

proeven in ile nabijheid \aii hd Nmcilpmil \an walerslol' liumll uien

den drnk een weinig boven ileii Iripelpunisdruk.

Voor dal de vloeibare waterslof door het buisje II., dal met een

caoiilelioiichiMsje met glazen stop gesloten is, in den toestel wordt

gebrai-lil is deze iloin- A', luehtledig gepompt. Het is volstrekt nood ig,

ilat de toestel biehtdieht simt, want sporen lucht zouden in «Ie vloei-

bare waterslof iu-vriezen en zich door de magncti.sehe aantrekkingen

in de naliijheid \an lul ellipsoid ophoopen.

( >m te voorkomen, dal de kokende waterstof het bovendeel van

den toestel, waar zich ile loi'sieveer bevindi, afkoelt, zijn er in de
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buis f\ (fig. 3) een aantal gioote openingen gemaakt, i)[t zulk eene

wijze gepliuitst, ilat aan den weerstand tegen wringing geen afbrenk

wordt gedaan, en zijn ter lioogte van B^ lioperen schornien 7>,, aaii-

gcbraclit, waarin hij niet zachte wrijving past. Het plotseling oplvoken 'j

van de waterstof wordt verminderd door een weinig watten op den

bodem van het vacunmglas te leggen en om de draagbuis te bevestigen.

Het bijvnllen van de vloeibare waterstof geschiedt op dezelfde

wijze als de eerste vulling. Meestal konden met een enkele vulling

verscheidene reeksen van waarnemingen \erricht worden. De punt

vau het vacunmglas, die niet \erzilverd kon worden, wordt beschermd

door een klein verzilverd vacuüm bekertje L met vloeibare lucht.

Wanneer, nadat de toestel gevuld is, het deel van den toestel bij de

diaphragma's i)\, op de gewone temperatuur teruggekomen is, be-

merkt men, tenzij de vloeistof boven A^ staat, nauuelijks dat ei-

\loeibai'e waterstof in den toestel is.

Op den langen duur slaat er een weinig vocht o[) de vacuumbuis

neer. Door vloeipapier om de buis bij A^ te wikkelen voorkomt

men dat het tussehen de })oolstukken vloeit. Ook wordt een stroom

lucht op de buis tussehen de polen gericht. De poolstukkeii onder-

gaan derhalve geenerlei invloed van de cryogene bewerkingen.

ƒ. De veeren zijn van phosphorbrons. Dit is niet magnetisch en

vertoont slechts geringe nawerking. Men kan een veer met dezelfile

constante maken door een spiraal van een dunnen korten of van een

dikken en veel langeren draad te winden. Van deze twee veeren zal

die, welke de meeste massa heeft, de kleinste soortelijke veranderingen

ondergaan en dus meer volkomen veerkrachtig werken. Met deze

omstandigheid is rekening gehouden. De veeren zijn in de richting

\an de as met verlengstukken voorzien en met schroefjes in den

drager eu in den stang k (tig. 3) bevestigd. De windingen raken

elkaar niet aan. De tenijjeratnur van de veer wordt gemeten met

een kwikthermometer, die tegen den kop D geklemd is en samen

met dezen in wol is ingepakt. De constanten der twee gebruikte

veeren zijn 261000 en 22300 djnecentimeters per eenheidsboog.

De correcties voor den invloed van den spandraad en voor de tempera-

tuurverandering van de veer worden in § 4 behandeld.

De cUipsoideii, van ijzer, nikkel en cobalt zijn 3 mm. lang en

1,333 mm. dik. Zij zijn met groote nauwkeurigheid bewerkt door

de Sociéte Génévoise pour la Construction d'lnstruments de physique.

Het afdraaien is geschied onder een microscoop met 30 malige ver-

1) Heeft dit plaats, dan moet men zich er van üveituigcn, dal de olie van den

demper niet door opgeworpen spatten afgekoeld is.



( 7s7
)

grootin^ eii xoor/.icii vuii clmi caiiiLMa liicida, \v;i;uiii liet heeld \aii

liet voorwerp eii eene teekening op groote scliaiil op elkander konden

worden gehraclit. p]enige metingen met de verdeelmaehine lielilten

liewezen, dat de \orni der ellipsoïden zeer nanwkenrig is.

Het ijzer werd \erkregen door in een electriselien weerstandsoven

zuiver elei'trnlytiscli ijzer van AIerok te smelten in een atmosfeer

van stikstof en in een schuitje van magnesia, liet Mikkci en liol

('olialt werden o|i dezelfde wijze verkrejien nil^aande van uiterst

zni\er nikkel- en cohallpoeder, dat door .Mkkck hejiaaldelijk met het

odg op deze proeven bereid was. Het magiietiet werd verkregen door

hij lienadering een ellipsoid te vervaardigen iiil ih'ii drii|i|K'l /.eer /.iii\er

intmnetiet, verkregen door zuiver sequioxyde van AIkiuk met de

knalgasvlam Ie smelten. Daar de proef geleerd had, dat alleen bij

zeei' liooge temperatincn de laatste overmaat van zuurstof uitgedieven

en werkelijk magnetiet ') verkregi'ii wordt, werd voiw deze bewer-

king een iridium kroesje gebruikt.

Er werden ook ellip.so!den van benaderden vorm vervaardigd nit

rliroom ?n mangiian van (toi.dschmidt en uit vauadium van AIoissan.

(ielijk men gemakkelijk inziet is hel voor vergelijkende |)rocven

niet noodig, dat de ellipsoïden bijzonder nauwkeurig afgewerkt zijn,

dit is overigens ook proefondervindelijk voor magnetiet aangelooud,

daar van vers<-hillende monsters, die ruw lot versehiliende vormen

van ellipsoiden waren afgewerkt, vonr de Ihermisehe verandering bij

liooge temperaturen kr(iiinii''ii \erkregen zijn. die inri de Iheoretische

en dus ook onderling samenvallen.

^ 'S. (idnij (h'i- fn-oi'ri'u. Zooals in de irdeiding vei-mckl weril,

hebben wij ons niet ten doel gesteld absolute waarden van de mag-

netisatie in sterke velden bij de gewone temperatuur en bij die van

vloeibaie waterslof te bepalen, maar hare waarde bij deze beide

temperaturen te vergelijken. Want wij konden verwachten, dat de

verandering slechts een klein breukdeel van de te meten grootheid

zelf zon zijn. Hel had dan ook voor de hand gelegen bij een zelfde

Wiuirde van hel veld wiuirnemingen bij beide temperaturen met

elkaar af Ie wi.sstleii. Het overgiuin van de eene tempeiatuur lot

de andere vereischl eeiiiei' bewerkingen \an Ie langen (Imir (im

op deze wijze te werk te gaan. Dtuvrom begonnen wij gcwooidijk

met een reeks van melingen bij de gewone temperatuur, uaaibij

aan liet veld de gewensriiir ri-eks van wiuirden werd gegeven. Ver-

') Zie ook P. Weiss. Arcli des Sc. pliys. el nat. fevr. litlO et Journ. de physique,

4e Sér. l. IX mars 1910.
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volgens werd een nnaloge serie liij laue temperatniir verricht en daarna,

werden, wanneer de toestel wetler op de gewone teiniieratiiur gekomen

was, nog eens enkele waarnemingen lieriiaaid om zekerlieid te

verkrijgen, dat de toestel geen verandering ondergaan had.

Elke waarnemingsreeks bestaat op zichzelf weer uit twee afdeelingen.

Men begint tastonderwijs en bij insliuting \oor al de waarden van

het \eld het azimut \an den electro-magneet te bepalen, waarbij het

koppel een maximumwaarde heeft. Op die wijze worden twee azirauts

gevonden, die symmetrisch zijn ten opzichte \an de groote as van

het ellipsoid en bij \velke koppels van legengesteld teeken behooren.

Deze bepaling kan tot op 1 tot 0.5° nauwkeurig geschieden, wat

zeer ruim voldoende is. Dan volgt de eigenlijke meting, welke

daai'in bestaat, dat men den magneet zonder stroom in de beide

azimuts plaatst, den stroom sluit en onmiddellijk daarna den uitslag

afleest. Zoodra dit geschied is verbreekt men den sti-oom, plaatst

men den magneet in den syinmelrischen stand, geeft men weer stroom en

leest men den uitslag opnieuw af. Daar deze bewerkingen slechts een

korten tijd in beslag nemen, komt de nawerking van de \'eer niet

tot uiting. Het verschil der aflezingen op de schaal geeft het dubbele

van hel Ie meten koppel, onafhankelijk van het na het verbreken van den

stroom overblij\end remanent magnetisme, dat trouwens slechts een

uiterst zwak koppel gaf. Het veld werd gegeven als functie van den

stroom, die door den ampèremeter werd aangewezen. Bij de waar-

nemingen dient dezelfde ampèremeter (van Siemens en Halske zonder

temperatuur coëfficiënt) met welke ook het magneetveld bestudeerd

was. Deze wijze van aflezing van het veld was ruim voldoende voor

het beoogde doel. De stand der poolstukken werd afgelezen op de

verdeelde trommels van den magneet en gecontroleerd met behulp

van juist op de gewenschte waarde \'an het interferrum afgepaste

kalibers. De opgegeven velden zijn gecorrigeerd voor de ontmagne-

tiseerende velden van de ellipsoiden.

§ 4-. Correcties en controles, hulphcpalmjen. Het eigen magnetisme

van den drager is niet zoo zwak dat men de daaruit \oortvloeijide

correcties mag verwaarloozen. Er werd derhahe een reeks van

metingen zonder ellipsoid in den drager bij gewone temperatuur on

bij die van xloeibare waterstof \erricht. ^let de zwakste veer werd

gevonden :
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TAl'. KI, I.

Correctie vuur het iiiaynetisine van den drager.
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andere maal in stoom \'an kokend water bexoiid. Met behulp van

de gevonden temperatiuir-coëfficient

k= — 0,00053

zijn de waarnemingen tot een zelfde temperatuur teruggebracht.

Dat de temperatuur van het vloeistofbad in de vacuumbuis tot op

0,1 graad gelijkmatig was, werd vastgesteld door op verschillende

hoogten in een dergelijk vat metingen met een platina weerstands-

thennometer te verrichten. Naast den thermometer 8 geplaatst, wees

hij temperaturen aan, die overeenstemmen met 'de dampspaiiningen.

Capillaire luerkingen iii den oliedemper.

Er werd voor gezoi'gd het bakje van den dempei' hoog genoeg te

\ullen om den cvlindrischen ring, die de dempende vleugeltjes draagt,

in de olie te laten dompelen, zoodat op die vleugeltjes dus geen

capillaire krachten werken. Maar wij hebben ons toch rekenschap

willen geven van de orde van grootte, die bij capillaire storingen in

't spel zouden komen, en hebben deze daartoe belangrijk vergroot.

Een dempei' zooveel mogelijk gelijk aan den onze werd slechts tot

zoo hoog gevuld, dat de vleugeltjes en de dwarsschotjes het 'vloeistof

oppcr\lak doorsneden. Het bewegelijke deel werd aan een platinum-

iridiumdraad van 20 cm. lengte en 0,1 mm. diameter opgehangen

en de afwijkingen met een spiegeltje op een schaal op 2 meter

afstand afgelezen Het oliebakje werd achtereenvolgens in twee azi-

muts gebracht, waarin de nadering der vleugeltjes tot de schotjes

koppels van tegengestelden zin moest geven. De afwijking op de schaal

bedroeg 5 cm. Het koppel is dus van de orde van twee duizendste

van dat hetwelk op het nikkel ellipsoid wordt uitgeoefend.

§ 5. Detail der loaarneiningen.

Nikkel.

De eerste reeks van metingen ^verd \'erricht bij 17". 2 C.

TABEL II.

H in gauss /" in cm. der schaal

2230 89.42

6250 89.97

10270 90.12

13280 90.34

177fiO 90.50

20300 . 90.66

21540 90.79

22760 90.81

JX' alleziiii' on de schaal is steeds gecorrigeerd voor de verhouding
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\;lii (Ie l;ili;;t.'li> \;iii tli'ii (liil)ln.'lt.'ii Imclv Uil lU'U dulilioloii liuek \;ui

uilw ijkiiiir.

Ilct iiiil|iiiiil. Iiepaaltl als «rcmidclokk" der waaiuciiiiiiiieii iTi'kl> en

link-i, lilt-ol' lot it|) ecni^e tiemk* niiiliniolci^ tunoranderd. Na deze

bcrie werd de loeslel liij ongeluk Iteseliadigd en daarom uil elkaar

genomen en laler weder in elkaar gezet. Dit hraelit een kleine ver-

andering in de grootte der afwijkingen Ie weeg. Daai' de verandering

van /' met // door hovcnstaande reeks was vastgesteld, zijn verder

hij gewone temperatnnr voor en na de melingen in vloeibare water-

slot' sleelit> twee piinten genomen.

T,\i;i;i. III.

/ = n)°.--, V-. waler.-.lof alm. druk (20' K.)

II iii irauss /' in eiu van // iiiii gauss
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\i\n liet veld een ander punt verkregen. Deze xeranderlijkheid lilcek \er-

volgens bij de lage temperaturen ongeveer twee maal zoo groot.

Zie hier eenige getallen, die dit doen nitkomen. (Bij de waarnemin-

gen betreffende cobalt geven wij liet uitwendige veld niet gecorrigeerd

voor liet ontmagnetiseerend veld van het ellipsoid. Dit laatste wordt,

als de verzadiging bereikt is, 5000 gauss).

TAB E L IV.

Cobalt J hij i/ewone tempera/mir.

Ha in ganss 7 "inem'^ vaiideschaal berekend nulpnnt

4025 17.16 76.73

8050 38.14 77.47 hot ware

12075 50.48 78.96 nulpunt is

19560 53.24 78.37 niet

23340 53.29 78.18 opgeteekend.

25650 53.30 78.63

Co/inh I hij da temperatutd' r,ni st<ilhni(h' u-nterstof (14° A'.).

4025 13.5 77.62

8050 32.59 78.84

15820 53.23 81.93 uaar nulpunt

19560 54.33 81.40 78.26

21800 54.43 81.16

23340 54.45 81.02

24760 54.46 80.08

Er komen dus behalve het hoot'dversehijusel storende dissjinme-

trische koppels lot niting. Het is waarschijnlijk, dat wij hier te doen

hebben met verschijnselen \an kristalmagnetisme het gevolg daarvan,

dat de kristallen-elementen van het cobalt in het kleine ellipsoid

niet groot genoeg in aantal zijn om door compensatie isotropie teweeg

te brengen. Grootte en teeken \an deze verschijnselen hangen niet

\an het hoofd verschijnsel af en zij zouden zelfs voor de twee aziinuls

van den niagncet een tegengestelde uilwerking kunnen hebben. Zij

kunnen een zeer belangrijken imloed verkrijgen wanneer de stof een

meer of minder uitgesproken magnetisch vlak bezit en het voorbeeld

\an hei pvrrholine bewijst, dat zij bij lagere temperatuur sterker

worden. Overigens komt de wet van nadering tot de \erzadiging,

die bij cobalt afwijkt \an de voor de andere storten geldende, wel over-

een met het bestaan van sterke magnetokristallijne-verschijnselen ').

Deze proeven zijn herhaald met oen Iwcctlo ollipsoitl \an cobalt.

Daarbij deed zich dezelfde dissymmetrie iu iets zwakkere male voor.

') P. Weiss, Aicli. des Sc. pliys. el nat. fcvricr 1910, •Jüuni. de pliys. mars I'JIO.
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.Maar iiii is ci- een storini!; van amiei- krtraklor liijyekoiiicn, welke

wel aantoont hoe zeer parasiiisclie verscliijn.'^elen de meting van de

uiagneli.silie knnnon sloren: de magnetisatie bij lage temperatuur

werd nn scliijnliaar kleiner gevonden dan die hij gewone temperatuur.

De volgende label lieval een uittreksel uit ile waanicunuüfMi mot dit

twee<le ellipsoid \eriiclil.

r A i: i: 1. \'.

('ol,„lt II hij t=\^T.

berekend nulpunt waar nulpunt

77.5(i

70.41» 77.70

7»>.8fi

76.90

• itin. dnik (20"' A'.).

7l3.(il

77.07 7S.9I)

77.21

llet/eirde elli|)soid i- mi di'ii dragi'r \er\\ijderd eu weder er in

geplaatst omgeven \an Kliotinskv kit. Men kou namelijk onderstellen

dal een buitengewoon slerk verscliijnsel van maguetostrictic teweeg

gebraclit was door liet met kraelit indrijven van liet ellipsoid in zijne

iimntnur. IIoI eilipsoiil kon i)ij de nieuwe |)roef' tevens onder een

anderen hoek van «Iraaiing om zijn lengte-as geplaatst worden. Het

teeken van <le nulpuiitsafdwaling in luiietie van het veld is ilaarbij

veranderd.

T \ W K 1. VI.

(\}l,nU II 1= ltJ'.5 e.

11, in gauss



(
'ï'i

)

De eeiiige gevolgtrekking, tlie men uil deze |)rne\en Uelreliende

€obalt schijnt te mogen trekken, is dat de toename \au de

magnetisatie van liet eobait tus.sehen de gewone temperatuur en die

van vloeibare waterstof veel kleiner is dan die l)ij magnetiet en nikkel,

want anders liad zij niet door liet storende verschijnsel bedekt kunnen

worden.
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tcmpeiahiur \aii \loeibare waterstof ongeveer 3 nuwl zoo groot als

hij <le gewone, terwijl Itij al de andere proeven niet de andere

stoffen de hysterese verschijnselen onbeduidend waren. Verder was

voor deze stof de magnetisatie ongeveer dezelfde bij de gewone tem-

peratuur en bij die van vloeibare waterstof, terwijl zij eon maximum
luid tii^sclien die temperaturen gelegen.

Die bijzonderheden hebben zieli niet ^oolgedaall hij een tweede

ellipsoid, dat gesneden was uit goed gegloeid niiignetiel, nuuir bij dit

ellipsoid hebben zich mi weer andere verschijnselen voorgedt\i\n, die

nog niet verklaard zijn maar van undergescliikl belang sc-liijnen. liet

nidpnnt o|)geniaakl uil liet gemiddelde der twee schiUilatlezingen,

versciiilt merkbiuir van het waiugenomen nulpunt, terwijl het vrijwel

constant blijft in eenzelfde serie van w;mruemingen l»ij dezelfde

temperatuur. N'erder — en dat is opmerkelijker — verschillen de

afwijkingen naar gelang van de richting van het veld. Het zou

kltu\rblijkelijk zeer voorbarig zijn om op grond van deze enkele

wiuirneming iuiii het magnetiet een liemimorphe symmetrie gelijk lUiu

die van lourmalijn te willen toeschrijven. Het is waarschijnlijker

hier aan het over 't hoofd zien van een experimenteele fout te denken,

en dit des Ie eerder omdat de |ir()o\eu met het magnetiet veel minder

regelmatige uitkomsten geven tian die met de metalen. De volgende

tabel behelst een uittreksel uit de waarnemingejj, waarbij de wa<ir-

nemingen voor de -|- en — richting van het veld afzonderlijk

opgegeven worden.

TABEL VHI.

Mot/netiei.

t = 15\S C.

Wiuirgenomcn nulpunt — berekend iiuipiint -f- '*-^ l-M.

// in ganss Veld + Veld —
/

' in cm', der schiial J m cm', der schaal

8600
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PIERRE WEISS en H. KAMERLINGH ONNES , Onderzoekingen over de mag-

netisatie bij zeer lage temperaturen."

Plaat I

Fig. 1.





RRE WEISS en H. KAMERLINGH ONNES. „Onderzoekingen over de magnetisatie by
zeer lage temperaturen." Plaat II.
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Wiskunde. !>< Ikvr S( ihm tk l)iot|| voor do Werkeiiilcr Akadcmie

eeiio vcrliaiidt'liiiu; luiii van .Mis. A. liooi.i', Stott : (jeometrical

ih-duclimi iif siininifii/nr j'roiii nyu/tii- pu/t/toiii's und s/mce

fi//iii</s."

Deze vorliaiidelini: wtirdi iii liaiideMi iiosield \aii de lleeieii S( iiditk

en C'.\Ki)iN \ Al. om daarover in de volö:eiide maand rapport uil te brengen.

Aardkunde. De N'oorzitler liicdi namens don Heer v\n HkmmI'U.rn

oene vorliaiideling ;iivn xan don lieer Dr. H. v.\n Cmm'KI.le :

„Bijdraiji' tot dl' kiniiih ran di' himlijsoormiiujeii in d(' provincie

Fvicshind i'ii rat) Iwt oudere Jluviatiele diluviurii in den oiider-

ijrond run .Voord-Neder/nnd."

De Voorzitter stelt deze xerliandelinj»; in lianden van de Heeren

MolkN(;k.\.\kf en .M\htin om daaroxor in ilt^ voigondo maand rap|)ort

nit te brengen.

De vergadering benoemt den Heer H. G. van dk S.\ndk B.vKinnzKN

tot afgevjxardjg(k^ naar de aaiHtaando vorfiadorini^- dor Inlornalionale

A.ssocialie doi- Akademiën.

Do \ oi-i^adi'rinu wordt <J(»s|olon.

(9 Maart, 1910).





KONLNKLMKK AKADEMÏK VAN WETENSCILUTEN

TE AMSTEKDAM.

VERSLAG VA.N DE GEWONE VERGADERING

DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELING

van Zaterdag 26 Maart 1910.

Voorzitter: de fli'i-r II. G. van dk Sandk Hakiiivzen.

Secretai-is : de Heer J. D. van der Waals.

I 2sr H o XJ ID.

lii(;ekomcn stukken, p. 800.

A. K. M. NoYuxs: „Physiolugisclie Sklerumetiie". (Aangeboden door de Heercn H. Zwaakde-

MAK£K en C. Eïkman;, p. 801. (Met 2 platen).

A. Smits: „Ecm nieuwe theorie van het verschijnsel allotropic". (Aangeboden door de Ilccren

A. F. IIoi.LKMAN en J. D. van okii Waai.s\ p. 808. (Met een plaat).

Jan i>f. Vrijj»: ..tlvcr pouKiguren met betrekking tot een vlakke kiibische kromme", p. 810.

J. Urcin: ..Over de oppervlakken, waarvan de asymptotischc lijnen door quadraturen kunnen

worden bepaald". (Aangeboden door de Ileercii Hkm»!. dk. Vitits en Jan uk Vkik.s), p. 824.

J. G. Si.KtswiJK: „liijdrugen tot de studie der serumanapliylaxie". (4de Mededecling). (Aan-

geboden door de Ileeren C. II. II. Si-miNtK en C. Etk.man), p. 828.

L. E. J. BkoI'WKR: „Over de structuur der perfekte puntverzamelingcn". (Aangeboden door de

Heeren D. J. Kortewkg en K H. Sciiocte), p. 833.

W. VAN DER WoiDK. : .,De kubischc invohitie van den eersten rang in het platte vlak". (Aan-

geboden diMjr de Heeren 1'. 11. Sciioite en IJ. J. Kobtkwkü), p. 842.

Aanbieding van boekgeschenken, p. 851.

Vusislelling der Aprilvergadering op Vrijdag 29 April 1910, p. 851.

Errata, p. 852.

Het Proces-Verbaal der vorige vergadering wordt gelezen en

goedgekeurd.
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Ingekomen zijn

:

1°. Bericht van de Heeren Korteweg, Hoogewerff en Zeeman dat

zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen

;

2°. Missive van Z.Exc. den Minister van Binneidandsche Zaken

d.d. 16 Maart 1910 met bericlit dat bij Kon. Besluit van 10 Maart

1910 W. 27 de Heer G. C. J. Vosmaer benoemd is tot gedelegeerde

van de Nederlandsoiie Regeering bij het in Augustus 1910 te G'raz

te houden Internationaal Zoölogisch Congres.

Voor kennisgeving aangenomen.

3°. Missive van denzelfden Minister d.d. 22 Maart 1910 ten geleide

van een bij Z.Exc. door tusschenkomst van den Minister van Buiten-

landsche Zaken ontvangen schrijxen xan den tijdeiijken Zaakgelastigde

der Argentijnsche Republiek betreffende een van 15—20 Juni a.s. te

Buenos Aires ie houden Internationaal Wetenschappelijk Congres.

ZEx. zal gaarne dienaangaande het advies der Kon. Akademie ver-

nemen en, voor 't geval haar deelneming van Regeeringswege ge-

^venscht voorkomt, worden ingelicht of haar Nederlandsche geleerden

bekend zijn, — en zoo ja, welke — bereid zich buiten bezwaar van

's Rijks schatkist naar genoemd Congres te doen afvaardigen.

Aan Z.Ex. zal geantwoord worden, dat ofschoon der Afdeeling

geen Nederlandsche geleerden bekend zijn bereid op bovenstaande

voorwaarden te worden afgevaardigd, deelneming van Regeerings-

wege haar gewenscht voorkomt.

4°. Missive van denzelfden Minister d.d. 23 Maart 1910 met de

mededeeling dat Z.Exc. zich vereenigen kan met de strekking van

het hem gezonden rapport, uitgebracht door de daartoe benoemde

Commissie betreffende het Laboratorium op den Col d'Olen, doch

nog gaarne nadere inlichtingen wenscht te ontvangen.

De missive wordt gesteld in handen der Commissie van rapport

met het verzoek die inlichtingen aan Z.Exc. te verschaffen.

5°. Missive van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel

d.d. 7 Maart 1910 ten geleide van het rapport van de Commissie,

ingesteld voor het onderzoek der aan de ijkkantoren voor de veriti-

catie van gasmeters gebezigde toestellen.

Voor kennisgeving aangenomen.

6°. Missive van Z.Exc. den Minister van Waterstaat d.d. 7 Maart

1910 met bericht dat op de betaling van het subsidie voor geologische

onderzoekingen over het ioopende jaar orde is gesteld.

Voor kennisgeving aangenomen.

7°. S^*^" Circulaire van het Internationaal Botanisch Congres van

14_22 Mei 1910 te Brussel Ie houden.

8". Uitnoodiging van het Bestuur van het „Congres mondial des
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£L5.->ociatinns iiiioriiaiionales" om deel te nemen Ann dat Congres, dat

te bruï^sel gelioiideu zal worden in de maand .Mei JDlü.

Voor kennisneming voor de leden beschikbaar gesteld.

9'. Heric-ht van liet overlijden van den Heer .1. .1. J. pRAiroNT,

rector van de rnivcrsiteit Ie Luik.

Van dit bericht werd met deelneming kennis genomen.

10°. Schrijven van den Heer K. jM.\rtin, waarin hij met het oog

op zijne aanstivande reis luuir Ned. Indië verzoekt ontslagen te worden

als lid der Commissie van rapport over de aangeboden verhandeling

van Dr. H. v.an Cappei.le.

Aan dit verlangen werd voldaan en in zijne plaats benoemt de

Vooiv.itter den Heer H. E. dk BRrY.v, aan wien daarvan zal worden

kennis gegeven.

Physiologie. — De Heer Zwa.vkdemakkr i)iedt cene mededeelijig

aan van Dr. A. K. M. Xoyons, assistent bij liet Physiol. Lab.

te Utrecht : „l'hi/.iioloyitic/u' Sk/erometrie'\

(Mede aangeboden door den Heer G. Eykman).

Reed* in eene vroegere mededeeling \ond ik gelegenheid ') de

aandacht Ie vestigen op de weinig bestudeerde eigen.schap der phy-

sioliigische hardheid, in casu de hardheid der spieren. Daarbij werd

or o|» gewezen, hoe liardlieid is een collectief begriji, omvattend on

lv|toerend in mineralugisclien zin eene som van oigenscliappeii als :

(•«diaesie, elasticiteit, jilasticileit, glijding, splijtbaarheid en breuk. Voor

phvsiologische doeleinden kunnen slechts de drie kwaliteiten : elasti-

citeit, plasticiteit en coliaesie iiit den aard der zaak in aanmerking

komen. Vandaar dat delinitie van phvsiologische hardheid en methode

om ze te bepalen moeten gegroiid zijn op de genoemde drie eigen-

schappen. Hij na<ler toezien blijkt dan ook Auf-rbacm's ') definitie van

minoralogische hardheid niet zonder meer Ie kunnen worden over-

gedragen 0|i de phvsiologische hardheid, al^ hij zegt ; ,, Harte is eine

Art von Festigkeif niimlich der Widersland gegen die Bildung von

l'nstcligkeilen oder dnnernden Deformationen beim Drucke zvveier

spharischer < Hierlliichen gegen einander un<l kann Kintlringungsfes-

ligkeit genannt werden . . . Sie is (piantitativ durch den Grenzein-

hoilsflriicU iin .Millclpunkte (Ier Drnckllaclie beslimmt."

'i Nov'PN-, \. K'. .M. Over <lc liarilheidsbep.nlinK bij s|iiercii. Kon. Akad. van

Welenscb. Amsterdam. Verslag van 12 Juni 190>>.

'} AcERiiALii, Kel. Kunun der Physik. pag. 11'.». Leipzig 1899.

53*
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Definitie en methode ter bepaling gaan uit van het beginsel, — wat

voor physiologische gevallen nagenoeg nooit gewensclit is — , dat het

moment, waarop een blijvende deformatie optreedt, als maatstaf wordt

gebruikt. Deze blijvende deformatie wordt in de mineralogie eiseh

voor de bepaling der absolute hardheid. Voor physiologische objecten

moeten we dus naar een ander beginsel uitzien.

In bovengenoemde raededeeling kon ik een bruikbaar apparaat

aangeven, waarmede verschillen in hardheid van spieren onder ver-

schillende omstandigheden konden worden aangetoond. De slingeringen

van een vallend hamertje, dat een spier beklopt, zijn onder zekere

praemissen een maat voor de hardheid. Men kan het aantal hoorbare

tikken, het aantal zichtbare slingeringen of de photografisch gere-

gistreerde slingeringen als maatstaf gebruiken. Bij de beoordeeling

van de hardheid van het te 'onderzoeken object kunnen verschil-

lende gegevens in de photografische opname tot hun recht komen :

1°. het totaal aantal terugkaatsingen
;

2°. vorm en hoogte van elke terugkaatsing afzonderlijk
;

3°. som der hoogten van alle terugkaatsingen
;

4°. verloop van de indringing van het hamertje in het object, het-

geen beoordeeld wordt uit het verloop der voetpunten der sklero-

metrische opname.

Met bovengenoemd apparaat, waarvoor ik thans ter onderscheiding

van een ander door mij straks te beschrijven toestel, den naam

,,ballistischen sklerometer" kies, werden hardheidsveranderingen aange-

toond o.a. bij spieren die doorstroomd werden met een galvanischen

stroom, bij spieren, die bevioeid werden met verschillende isotonische

zoutsoluties, bij m. gastrocnemii, die in tetanus gebracht werden

zonder zich te kunnen verkorten, ten slotte bij spieren, die aan

verschillende temperaturen waren blootgesteld. Ook onderling in

wezen geheel afwijkende objecten van verschillende hardheid bieden

bij het onderzoek met den ballistischen sklerometer fraaie hardheids-

verschillen. Bijgaande figuren mogen dit toelichten. De objecten

werden onderzocht met een hamertje van hetzelfde gewicht, vallend

van steeds dezelfde valhoogte, terwijl in den loodrecliten stand de

bolle oppervlakte van den hamer in rust juist de oppervlakte van

het object aanraakte. Figuur 1 geeft het ballistisch sklerogram van

een Hirudo medicinalis, gedood door een verblijf \aii eenige uren in

aetherdamp. Figuur 2 geeft een hardheidsbeeld van den uitgesneden

m. gastrocnemius van Rana esculenta een uur na den dood. Figuur

3 is het ballistisch sklerogram \an het oog \an het \arken eenige

uren na den dood.

Men kan gelatine platen van dezelfde oppervlakte en dezelfde dikte
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dorli tolkens vaii andere coiireiilratie, die bij digitaal betasten vol-

komen zeker sensorische hardlieidsvcrscliillen aanlnedcn, met den

hallislisclien skieronietcr beklo|i|)en. .Men vindt dan dvereenkonislig

met de concentraties verschillen in de ballistische sklerogranimen dier

platen. De schijtVormige gelatine-plalen hebben een üp[)ervlakte van

47.3 cM- en een dikte van 2. 11 cM.

CiELATINE-PLATEN BEPAALD MET BALLISTISCHEN SKLEROMETER.

üelatine-

concentratie
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de hardheid aannemen de diepte der inzinking van een zeker voor-

werp in het te onderzoeken object, terwijl dit indringende voorwerp

op een bepaalde manier belast wordt.

Dit beginsel doet eenigszins denken aan de principes toegepast bij

de hardheidsbepalingen in de mineralogie volgens Brinell en Ludwik.')

Men kan bij deze methode ook spreken van absolnte hardheid, mits

men de gegevens telkens herleidt tot de overeenkomstige resnltaten,

die men verkrijgt bij eene stof, welke men als eenheid van hardheid

aanxaardt. Het beginsel komt op de volgende manier in toepassing

bij den statischen sklerometer. Een conns van eboniet hangt door

middel van een stangetje dat zich zonder stoornis en speling bewegen

kan aan den eenen arm van een hefboompje. Die zelfde hefboom-

arm draagt verder een haakje om verschillende gewichten ter belas-

ting op te hangen en voorts een weekijzeren plaatje, dat door een

electro-magneet, gevoed met 4 a 6 volt, kan worden vastgehouden,

waardoor de conns belet wordt in het object in te zinken. Bij ver-

breking van den stroom zinkt de conus in het te onderzoeken object

en de mate dier inzinking wordt door den anderen hefboomsarm

aangegeven met 30-voudige vergrooting, hetzij bij eenvoudige aflezing

van den hefboomstand langs een meetlat of geregistreerd op een

beroeten trommel of langs photographischen weg vastgelegd. Het

registreerend deel van den toestel kan met den conus door een beugel-

inricliting op en neer bewogen worden, zoodat men bij de bepaling

steeds eerst instelt en uitgaat van den toestand, waarbij de conus de

oppervlakte van het te onderzoeken object juist raakt zonder ook

maar eenigszins te drukken. Het object zelf ligt op een vaste onder-

laag. Om zeker te zijn dat steeds hetzelfde punt der oppervlakte

wordt onderzocht kan men dit met een kleurstof e\'en merken.

Om na te gaan of de vorm van het indeukende voorwerp invloed

oefent op de mate der indeuking heb ik de indeuking in een zelfde

voorwerp laten tot stand komen door middel van bollen van verschil-

lenden straal, bij telkens dezelfde serieën van belasting. Wanneer men

een kromme ontwerpt van de grootte der indeuking, respectievelijk

bij verschillende belastingen bekomen, vertoont deze kromme vooral

bij de meer hardere voorwerpen een eigenaardig verloop. De kromme

heeft bij den aanvang een kromlijnigen vorm, welke vorm later

overgaat in een lineair verloop der kromme. Naarmate men nu met

bollen van grooteren straal de indeuking tot stand bi-engt, treedt ook

dit lineair verloop der kromme eerder in, maar texens wurdt hierdoor

het absolute bedrag der indeuking geringer, omdat de werkzame

kracht zich over een grooter grondvlak moet verdeelen.

1) Zie Dr. Vikt. Pösghl, Die Harte der festen Köi-per. Dresden 1909.
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Per analoffie hieraan zou men a priori mogen verwachten dat een

jtlaatje, hetwelk men zou kunnen hesrhoiiwen als een bol met onein-

dig grooten straal als indringend object een nagenoeg lineair verloo-

pende kromme in toto moest leveren. Inderdaad wijst het experiment

zulks uit, mits aan de voorwaarde is voldaan, dat het plaatje groot

genoeg is van oppervlakte. Doch zoodra daarentegen deze oppervlakte

ook maar eenigszins aanzienlijk wordt, verkrijgt men een zoo geringe

indeuking dat de methode daardoor praktisch minder bruikbjxar wordt.

Den invloed van de straalgrootte van bol of schijf geven onderstaande

krommen duidelijk aan, die ik uit statische skierogrammen verkreeg,

door telkens «ie diepte der indeuking bij een bepaalde belasting

uit Ie zetten. Hieruit blijkt dat de conus nog wel het meest

geschikt indringend voorwerp is, althans in dit geval, waar als te

onderzoeken object gekozen werd een ± 5 7o gelatine-plaat, die wat

haar hardlieid aangaat om en nabij de hardheid van den M.gastroc-

nemius van Kana schommelt.

Men kan den conus opvatten als een bollcije met zeer kleinen

siraixl. Meet men bijv. de conuspunt onder het microscoop, dan ziet

men dal die punt een zekere ronding heeft, waarvoor men een straal

kan vaststellen. De indeuking verkregen met <leii conus bij een

bepaalde belasting, doch in het coordinatensvsteeni ingevoerd als te

zijn veroorziiakt tloor een bol met 0,4 m.M. straal bij diezelfde belas-

ting, bekomt een |>laats overeenkomstig den theoretischen opzet, op

de kromme van den conus, die e.xperimenleel werd vastgesteld.

Dotir middel van den statischen sklcrometcr, met den conus als

indringend voorwerp, heb ik gelatine platen van verschillende con-

centraties onderzocht op haar hardheid met de bedoeling om, zoo

men wil, een gelatine plaat van bepaalde grootte, die een bepaalde

indeuking verkrijirt onder een bepaald gewicht, als eenheid van

liardheid mm te nemen, (ielatine toch is een vrij constante slof,

voor ieder i;emakkelijk verkrijgbivar (tig. 5). Over het algemeen

krijgt men, indien men met niet al te groote belastingen werkt,

regelmati;;e krommen, alleen de 2", ielatine blijkt een conus belast

met KMI nigr. niet meer Ie kunnen dragen. De conus vernietigt

klaarblijkelijk op een gegeven oogenblik den .samenhang der gelatine,

hetgeen zich kenbajir maakt door een plotselinge steilte in de kromme.

Op dit moment is de druk bereikt, dien men in de mineralogie

noemt den ,,(irenzeinheit.sdruck".

.M<ii kan aan deze krommen ontleenen :

1°. Met hoeveel gewicht de conus belast moet worden om een

gelat itie-|)huit van een bepjuilde concentratie eenc indeuking te doen

ondert;aan rosp. 1 mM., 2 m.M., '.i m.M die|).
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2°. Hoe diep een gelatine-plaat van een bepaalde concentratie

wordt ingedenkt bij eene belasting van den conus met respectievelijk

100, 200, 300 en 400 mgr.

In de onderstaande tabellen vindt men deze bedragen aangegeven.

BELASTING VAN DEN CONUS BIJ BEPAALDE INDEUKING DER

GELATINEPLATEN.

Concentratie der
gelatineplaat

Benoodigd gewicht Benoodigd gewicht
voor voor

1 mM. indeuking 2 mM. indeuking

Benoodigd gewicht
voor

3 mM. indeuking

20/o

3

4

49 mgrm.

66

105

141

216

337

88 mgrtn.

131

229

300

439

735

101 mgrm.

•195

367

487

735

H25

INDEUKING BIJ BEPAALDE BELASTING VAN DEN CONUS.

Concentratie i Indeuking
i

Indeuking Indeuking Indeuking Indeuking

der
I

bij 100 mgr. bij 200 mgr. bij 30 i mgr. bij 400 mgr. bij 500 mgr.

gelatineplaat l| belasting belasting ' belasting belasting
[

belasting

1

'-"o
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Dr. A K M. NOYONS .Physiologische Sklerometrie."

Fig. 4.

Onderzoek van den statischen sklerometer

5 pCt. gelatineplaat met conus, bollen en schijven op hardheid onderzocht.

4 itiM.

3 mM.

2 mM.

1 mM.

De ordinaten geven de diepte der indeuking weer.

De abscissen geven de belasting van het indeukende voorwerp aan.

De getrokken krommen laten het effect zien van den conus en de schijven;

de gebroken krommen tooncn den invloed van de bollen. Van bollen en schij-

ven zijn de stralen telkens aangegeven.

Fig. 5.

Gelatincplaten van verschillende concentratie op hardheid onderzocht met den conus.

3 mM.

2 mM.

1 mM. -

jii mgr.

De ordinaten geven de diepte der inde king aan, de abscissen geven weer

de belasting van het indeukende voorwerp.

Verslagen .Irr Afdecling Natuurk. Dl. XVIII. A'. 1'M)9/10
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HARDHEIDSBEPALING VAN
M. GASTROCNEMIUS VAN RANA.

Belasting ' Diepte der '" "ardheid over-

vanconu^s ind^euking ^Sr^t^n:

<;> mgr.

1S8

282

376

o.T.s niM.

1 00

l.OÜ

2.00

2.40

3-1

Hieruit raag men atleideii dat de spier bij dieper indrukken van

den conus naar evenrediglieid harder wordt, hetgeen waarschijnlijk

op de aanweziglieid van de vele menihranen in de spier, mag terug-

gevoerd worden. Dat deze vei*sehillen bij dieper doordrukken geen

fouten zijn in de methode, hiervoor pleit het feit dat men bij opper-

vlakkig en krachtiger digiljial betasten eveneens verschillen in hard-

heid kan ojimerken.

HARDHEIDSBEPALING VAN HET
\ARKENS0OG.

Belasting Diepte der '"eeïkoS meTvan conus mdeuking /eSe ^t van

:

U mgr.
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Scheikunde, — De Heer Holleman biedt een mededeeling aan

van den Heer A. Smits : „Een nieuwe theorie van liet ver-

schijnsel allotropie."

(Mede aangeboden door den Heer v. d. Waals).

Inleiding.

In twee korte mededeelingen in het „Chemisch Weekblad" 7, 79

en 155 (19] 0) opgenomen heb ik reeds in hoofd trekken de theorie

aangegeven, waarvan hier een uitbreiding en experimenteele beves-

tiging volgen.

Vóórdat ik echter daartoe over ga zij het mij vergund met enkele

woorden te zeggen, waar genoemde theorie op neer komt.

Bij de studie van het verschijnsel tautomerie heeft men door middel

van het stollingsproces kunnen aantoonen, dat de vloeistofphasen van

tautomere stoifen uit twee molecuulsoorten zijn saamgesteld.

Behalve echter door afzondei-ing van verschillende vaste stoffen

kan de samengesteldheid van een vloeistofphase ook nog op andere

wijzen worden aangetoond, en zoo hebben onderzoekingen in deze

richting tot het resultaat gevoerd, dat het als regel moet worden

beschouwd, dat de vloeistofphase van een stof uit verschillende

molecuulsoorten (ionen medegerekend) is opgebouwd.

Bancroft ^) en Bakhuis Roozeboom ") hebben er op gewezen, dat,

wanneer zoo'n stof zich unair gedraagt, de verklaring, hiervan deze

is, dat de innerlijke e\ enwichtsinstelling in de homogene phase zóó

snel verloopt, dat een verstoring van het innerlijke evenwicht door

het optreden of verdwijnen van een nieuwe phase onmiddellijk wordt

hersteld; het smeltpunt, kookpunt, kritischpunt enz. van een stof,

die zich unair gedraagt heeft dan geen betrekking op een enkele

molecuulsoort, maar op een evenwicht tusschen verschillende mole-

cuulsoorten.

Door de' leerlingen van Bancroft n.1. Carveth, Soch en Cameron ')

zijn verschillende tautomere stoffen onderzocht, waarbij bleek, dat

het in sommige gevallen vrij gemakkelijk is aan te toonen, dat het

bestaan van twee raolecuulsoorten in de vloeistofphase, onder zekere

omstandigheden, kan leiden tot een binair gedrag, want bij snelle

afkoeling van de vloeistof kon het innei'Iijke evenwicht de tempera-

1) Journ. Phys. Ghem. 2, 143 (1898).

3) Zeitschr. f. phys. Ghem. 28, 289, (1899).

3) Journ. Pliys. Ghem. 2, 159 (1898).

ibid. 2, 364 (1898).

ibid. 2, 409 „
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tuur niet vnlnrcii. en rle ma«sa stolde hij een tempei-atniii', riie van

het unaire. staliiele smellimnt verschilde, düuidat dan een punt werd

gerealiseerd van een der smeltlijnen van het pseudobinaire stelsel

A -\- B, dat bij de onderzochte stoffen steeds een eutecticum vertoonde.

Zooals duidelijk is, vinden wij het unaire stabiele sinelt|)unt daar,

Wiuxr de lijn voor het innerlijke vloeistotevenwiclit één van de smelt-

lijnen van het pseudo-binaire stelsel ontmoet.

Merkwaardig is het nu, zoo schreef ik reeds, dal niemand hoeft

opgemerkt lot welke verrassende resultaten men komt, wanneer men,

hetgeen stellig zoo is, aainieemt, dat zich niet alleen steeds in meerdere

of mindere mate mengkrislallen vormen, maar dat Iniitendien het

innerlijke evenwicht, dat in ile vloeistofphase bestaat, zich in de

vaste phase voortzet.

Van deze onderstelling uitgaande komt men n.1. tot een samenhang

tusschen heteroiime en homoijene allotropie, die in Fig. 1 is aange-

geven en waaruit blijkt, dat het verschijnsel van enantiotropie ont-

iiieiitjini/ in den vasten toestand iieteekent, welk verschijnsel optreedt,

wanneer de lijnen voor de stabiele en melastabiele vaste evenwichten

s.q en sji de mongkristallijncn iji en diii van het pseudobinaire

stelsel ontmoeten.

Bij monotroi)ie hebben genoemde ontmoetingen tusschen het unaire

en pseudobinaire stelsel niet plaats oiuler maar f)or,'}i de unaire snielt-

|)unlstemperatuur en dat is de reden, waarom in dit geval de tweede

lijn voor de vaste innerlijke evenwichten overal metasfabiele toestanden

aanjiccft.

l'itgaande van liet cvenwichispniicipc van Giiuis dat zegt, dat een

stelsel van stollen zich bij konstanie temperatuui- en druk zóó schikt,

dat de thcrmodxnamische potentiaal een minimum is, iieb ik verder

laten zien hoe scherp men ook langs dien weg het verband tns.schen

het ps( iido-itinaire en unaire stelsel kan aangeven, wanneer men
bedenkt, dat een innerlijke evenwichlstoesland altijd in het minimum
eener [)Otentiiu\llijn gelegen moet zijn.

Voorts werd het geval bewhouwd, dat de driephaseritemperaluur

ligl tusschen de smelfpunten der stollen A en B. Na ook voor dit

geval de verschijnselen van enantiotropie en monotropie te hebben

bcs|>rokeri wees ik er ten slotte o|», dat, wanneer A en B in vasten

tocsland in alle verhoudingen mengbaar zijn, heterogene allotropie

uitgesloten is en alleen homogene allotropie kan voorkomen, /t'.u;//' in

het pseudoliinaire stelsel bij lagere temiicratuur mituienging optreedt.

Besprekimj tier innerlijke evemoichl.sliJnen.

Na deze inleiding, die mij ter oriëntcering van den lozer nood-
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zakelijk voorkwam, wil ik nog enkele oogenblikken stil blijven staan

bij fig. 1 om de richting der innerlijke evenwichtslijnen te bespreken.

Uit den loop van de lijn S\S\ volgt, dat hier aangenomen is,

dat o\er het overeenkomstige teraperatuurtraject het evenwicht bij

temperatuurverhooging naar B verschuift en dat dus

A^ B — a cal

of in woorden de transformatie van links naar rechts endotherm is.

Bij toepassing van de verg.

dlnK_ Q
dt ~Er-

weten wij dus, dat in het onderstelde geval Q positief is.

Nu kunnen wij Q bij verwaarloozing van den uitwendigen arbeid

splitsen in twee differentieele raengwarmten, waarvan één met het

negatieve teeken omdat het een ontmenging betreft, en verder in

een transformatiewarmte, dus

Q = - {Q,n)A + Qr + {Q,n)B

{Qm)A = differentieele mengwarmte van A
{Qm)D^ „ „ „ B

Q,. = inol. transformatiewarmte.

Het is hierbij van belang er op te wijzen, dat daar {Qm)A&n {Q,„)b

verschillend van teeken zijn de mogelijkheid bestaat, dat Q een

ander teeken heeft als Qr, dit zou b.v. voor kunnen komen wanneer

Qr zéér klein was en dan zouden wij het bijzondere geval hebben,

dat b.v. wanneer Q negatief en Q positief was, het evenwicht bij

temp'eratuurverhooging van B naar A verschoof, terwijl de trans-

formatie van A in B op zicii zelf endotherm was; dit zal echter

wel zelden voorkomen.

Laten wij deze kwestie voorloopig rusten, dan valt er op te

merken, dat er in het punt S\ aangekomen, ontmenging optreedt,

Avaarbij naast S\ een andere vaste phase, S\ ontstaat. Hierbij kuinien

zich nu weer twee gevallen \'oordoen.

JMeestal zal de nieuw gevormde vaste phase S'„ een anderen kristal-

vorm bezitten als S\ , maar mogelijk is het, dat beide vaste phasen

isomorf zijn, want zooals bekend is kunnen ook isomorfe stoffen een

discontinue mengingsreeks geven ; doet zich dit laatste, het eenvou-

digste geval, voor, dan zal de overgangswarmle de som zijn van een

ontmengwarmte, een transformatiewarmte en een mengwarmte^), terwijl

hier nog een andere warmte-grootheid bijkomt n.1. die, welke met

de kristalvormverandering gepaard gaat, wanneer S\ en S' , niet

isomorf zijn.

1) Later kom ik op deze eu de voorgaande splitsing uitvoeriger terug.
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Vervolgen wij thans de innerlijke evenwichten hoven het over-

gangspunt, dan is het te verwachten, dat de lijnen S', q voor de

vaste, en /, k voor de vloeibare innerlijke evenwichten dezelfde

richting zullen hebhen als >S''. S\ , zooals dan ook in Fig. 1 is aan-

genomen.

Xii heeft SocH bij het onderzoek van benzil-orthocarbomimr echter

gevonden, dat de lijn voor het innerlijke vloeistofevenwicht de smelt-

lijri \aii de hoogst smeltende modificatie ]i ontmoet, en bij hoogere

temperaliircii naar den .1-kant loopt. Verder vond hij, dat A bij 65°

overgajit in B en deze twee feiten nu combineerende, komt hij tot

de conclusie dat het warmteteekeii van de omzetting

.1 -^ B
tussclien het overgangspnnt en het tinairc smeltpiint (137°) moet

zijn omgekeerd.

Wanneer de pseudo-binaire TjOJ-figuur voor deze stof met Fig. 1

overeenkomt, hetgeen nog bewezen moet worden, dan moet men
natuurlijk ook bij deze theorie tot hetzelfde besluit komen, doch ik

wil er hier op wijzen, dat deze conclusie op 't oogenblik nog niet

noodzakelijk is, daar, hoewel niet waarschijnlijk, de mogelijkheid

bestaat, dat de mengkristallijn dm van het pseudo-binaire stelsel

dezelfde richting heeft al.s ei>: in dit geval zouden de drie eveuuichts-

lijnen S\ S\ , S', 6', en L_k toch nog dezelfde richting knimen hebben

en het teeken van (2 dus niet behoeven om te keeren.

Vatten wij de kwestie van de omkeering van het warmteteeken

algemeen op, dan valt er op 't oogenblik reeds dit van te zeggen.

Wanneer -1 en B iioini'ven zijn, zooals bij benzilorthocarbonzuur, dan

lijkt een omkeering van het teeken van Q motjelijk, omdat Q,. in

dit geval vermoedelijk klein is '). Hebben wij echter met het verschijnsel

poli/rnerif te doen, dan kunnen wij met groote waarschijnlijkheid

verwachien, dat Qr steeds /«al praedomineeren, en dat de lijnen voor

de innerlijke vaste en vloeistof-evenwichlen steeds zóó zidlen loopeii,

dat liet evenwicht bij tenipcratuui-sverhooging naar den kant van de

minder saamgcslelrie stof verschuift.

Hierdoor worden wij tevens tot de vraag gevoerd, hoe dan de

7',.r-figuur zal zijn voor het geval de stof B een puhjmeer is van .1,

en een overgangspnnt beslaat.

Fig. '2 Irnxt zien, dat waimeer het pseudo-binaire stelsel een eutec-

ticum bezit, de lijn voor de innerlijke vloeistof-evenwichlen de smclt-

') Door de groolt- verschuiving van hel innerlijke evenwicht bij ile overgangs

Icmpcraluur i.-; hel mogelijk, dat terwijl Qr ^W(/''" deze temperatuur piaedoiniucert,

(laarboren hel gedrag is omgekeerd.

üok V, kan van leeken terandercn, doch dal koml mij minder waarschijnlijk voor.
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lijn van de minder saamgestelde stof moet ontmoeten, omdat alleen

onder deze omstandigheden alle lijnen voor de iimerlijke evenwichten

bij temperatuurverhooging naar den ^1-kant kunnen loopen.

Toch zal m. i. ook deze figuur niet juist blijken te zijn, daar er

een onderstelling in opgesloten ligt, die hoogst onwaarschijnlijk is.

Wanneer B een polymeer van ^4 is, en het pseudo-binaire stelsel

een eutecticum bezit, dan wil dit zeggen, dat er vloeistoffen bestaan

(a c) die méér polymeer bevatten dan de koëxisteerende vaste phasen

{ad) en dit nu is zéér onwaarschijnlijk, zóó zelfs, dat wij deze figuur

geheel kunnen laten vervallen, niettegenstaande Hollmann ') beweert

bij het stelsel acetakleliyde-pavaklelujde een eutecticum gevonden te

hebben. Vermoedelijk berust deze bewering van Hollmann dan ook

op minder betrouwbare \vaarneniingen, want mijn assistent, de Heer

DE Leeuw, die op mijn verzoek genoemde bewering toetste, heeft

haar niet bewaarlieid gevonden.

Voor het geval B dus een polymeer van ^1 is, en beide stoffen in

vasten toestand niet in alle verhoudingen mengbaar zijn, moeten wij

besluiten tot het bestaan van een Tx-^igm\v als aangegeven wordt

door Fig. 3, waarbij de driephasentemperatuur gelegen is tusschen

de smeltpunten der pseudo-komponenten.

0\'eral bezit nu, bij deze aanname, de vaste phase méér van het

polymeer B, dan de koëxisteerende vloeistof-phase, en treedt nu in het

unaire stelsel een overgangspunt op, dan moet de loop der innerlijke

evenwichtslijnen zijn, zooals aangegeven wordt door Z,'/,, >S,j»S', en aS/jS',.

Ontmoette de lijn /./j de smeltlijn van B, dan zou alleen nionotropie

mogelijk zijn, daar bij enantiotropie in dit geval omkeering van het

warmte-teeken zou moeten plaats grijpen, hetgeen hier hoogstonwaar-

schijnlijk is.

ExperimenteeJe bevestiging.

Het is duidelijk, dat deze theorie eischt, dat elke slof, die een

overgangspunt vertoont uit twee verschillende molecuulsoorten moet

bestaan, die bij elke temperatuur met elkaar in evenwicht zijn.

Denken wij aan de stof HgJ.,, waarvan de roode modificatie bij

127° overgaat in de gele, dan moeten wij dus twee verschillende

molecuulsoorten aannemen, waarvan de eene aanleiding geeft tot de

vorming van rood en de andere tot die van geel HgJ„.

Het onderzoek van deze stof dat in gemeenschap met den Heer

S. C. BoKHORST chem. cand. werd uitgevoerd heeft nu tot een uiterst

merkwaardig resultaat geleid.

Dat zou blijken, dat de stof bij snel werken haar binair karakter

i; Zeitschr. f. phys, Chem. 43, 129 (1903).
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zou verraden, «lat werd verwaelit, docli dat hier juist het geval zou

worden gevonden, waiiroji ik wel reeds wees, maar dat ik toch als

e^n uitzondering beschouwde, dat was in hooge mate verrassend.

Ter wille van de duidelijkheid zullen de waargenomen verschijn-

selen hier aan de iianil van de schematische lig. 4 worden besproken,

waarin ui', gele en ^P, roode fosfor beteekent.

Terwijl bij 127' de roode phase overgaat in de gele, welke nieuwe

phase tot circa 180° intensief geel blijft, namen wij bij verdere ver-

hitting waar, dat deze |>hase, eerst nauwelijks zichtbaar maar later

zeer duidelijk, steeds rooder wordt, om tij de smelttemperatuur 255°,4

in een donker roode vloeistof over te gimn.

Dit verschijnsel, dat ook bij zéér langzame temperatuurstijging

optrad, werd 0|> verschillende wijzen met het bloote oog en door middel

van het microscoop bestudeerd, w;uvrbij bleek, dat deze kleurverandering

continu verloopt en niet te wijten is aan een tweede overgangspunt.

Deze continue kleurverandering in een betrekkelijk klein tempe-

ratuur-traject nuiakte het dus waarschijnlijk, dat de lijn voor de

vaste innerlijke exenwichten boven het overgangspunt eerst loodrecht

omhoog loopt om daarna sterk naar den rooden kant om te buigen,

en dicht bij de as van de roode modificatie de mengkristallijn van

het pseudo-binaire stelsel te ontmoeten.

Daar deze innerlijke evenwichtslijn de T'-u'-liguur dus over een

groot concentratie-ti-aject schijnt te doorloopen, wees dit reeds op

een van boven gesloten onimenggebied in de pseudo-binaire figuur,

en dus tevens op een continue mcngkristrallijn acb.

Om nn deze onderstelling nader te toetsen werden de volgende

proeven genomen met Hg.),, dat zich in dunwandige nauwe capil-

iaireii of in zoogenaamde alcaloiil-buisjes bevond, dit was n.1. geheel

onverschillig, want hoe ook genomen, steeds leverde de proef hetzelfde

resultaat op.

Het Hg.l, wen! in deze buisjes in een smeltapparaatje verhit tot

een zekere temperatuur hovm het overgangspunt en daarna plotseling

overgebracht in een oliebad van lagere temperatuur, doch altijd

liovini het overgangs|)unt gelegen.

De overwegingen, die ons tot deze proeven voerden, waren de

volgende.

Is het mogelijk de afkoeling /.uu snel Ie doen [tlaats grijpen, dat

"

het innerlijke evenwicht de temperatuur niet kan volgen, dan moet

het pseudo-binaire karakter voor den dag komen en moet de stof,

in het ontmeng-gebied tredende, zich onimengen.

Slel dat wij idtgaan van het innerlijke evenwic^Iit /y en dit plotse-

ling afkoelen w;uirbij \\w\ de evenwichtslijn, doch de lijn ^y-S, wordt
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gevolgd, dan zal naast de gele phase S^ de roode phase 5< optreden

en duidelijk zichtbaar moeten zijn.

Dit tweepbasen-stelsel zal sterk metastabiel zijn, zoodat niet te

verwachten is dat het lang te houden zal wezen, integendeel, men
kan met zekerheid voorspellen, dat deze toestand zéér spoedig zal

overgaan in het eenige stabiele evenwicht, dat op de lijn SS^ gelegen

moet zijn.

Gaan wij uit van het innerlijke evenwicht q, dat rechts van het

kritische mengpunt K gelegen is, dan kan de ontmeiiglijn in S^

worden bereikt, en dan moet naast de phase (S^ de phase S^ optreden

die lichter van kleur is.

Deze verschijnselen werden nu, zooals uit onderstaande tabel blijkt,

niet alleen met groote duidelijkheid waargenomen, maai' buitendien

kon reeds bij deze voorloopige proeven worden geconstateerd, dat

het mengpunt K boven 147° gelegen moet zijn.')

Temp. HgJo
Plotseling afgekoeld

tot de temp.
Opmerkingen

200°
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gewoon laiigzaain iii>;(ell, Uaii in dexe luededccliiig lul ainwtmid nog

niet worden gegeven ').

De gestippelde lijnen onder de overgangsleniperatnnr geven dns

niets meer aan ilan oen vermoeden. Voor liet hier voor oogcn ge-

stelde doel is liet gemis aan /.eUerlieid /n-nri/i/n de overgangstempe-

ratniir eclitei \an ondergeschikt l)elang, daar de waargenomen ver-

schijnselen bij hoogere lemi)eratnren een duidelijk bewijs leveren

voor de juistheid van iW' theorie.

Voordat ik \an de stof ilgJ... at'slaji, \\ii ik er nog op wijzen, dut

wanneer men de evenwiehten niet bij konslanten driüc, maar bij do

wisselende dampspaiming besciinuwt, in de 7',.i'-liguur tutk luiti do

damplijnen opyjenomen dienen Ie worden, die aiin den kant van geel

llgj^ liggen, iliuir /.ich uil den damp altijd de <jele [)hase afzet.

Als wij ons de \'raag stellen of de literaluiir resultaten xoiincldt

die deze theorie kunnen sieunen, tlan luidt liet ant\\i)t)rd lie\estiiieiid.

Dat zijn voornamelijk de resultaten verkregen bij het onderzoek \an

de zirai^el") en dat van de fos/oriis ^).

In het stelsel ziracel hebben wij twee verschillende krislallijne

modilicafies en buitendien nog een derde modilicatie Sn, die lol lieden

nog niet in gekristalliscerdcn toestand verkregen is kunnen worden.

In het licht van deze theorie beschouwd moeten wij dus (//vV ver-

schillende molecnnlsoorten ;uinnemen, eii daar w ij zinivd kennen als

een stof die zéér trajig is, kumieii wij met groote waarscliijnlijkiioid

iumnemen, dat zirnn'l niet p-seudo-binair maai' pseudo-lernair is d.w .z.

zich lernair zal kunnen gednigen.

Dit zij hier echter terloops opgemerkl, daar deze beschouwingen

voor hetgeen hiei- volgt achterwege kunnen blijven.

Hepalen wij ons thans tol de 7,.<'-liguur van het stelsel Sit en

rhombische zwavel Sa (Fig. 5), dan valt er o|> te merken, dat door

extrapolatie voor hel iinaire smeltpuni 110 ,6 en voor hel smellpunf

van zuivere rhombische zwavel 112°,8 gevonden is.

Verder lileek echter, dal waimeer van rhombische .S' werd uil-

gegaan die zich bij IHI in eveiiwiclil had gesleld een smeltpuni \aii

') Dompoll men ueu buis nul ruocl Hg.h in viocibaio luclit, dan wordt du kleur

wel veel iiuiiter n I. oranje, maar deze kleui-veraiiderini; ''*-'»-'ft "'»-'ls Ie maken mei
een verschuiving van hel cvenwiehl.

Neemt men een mengsel van f/vil en luod HgJ^ en koell men tiit lul — 11)0''

af, dan verandert de gele kleur in wil eu de roocJe in oranje-geel. I3ij opwarming
lol kamiTlemperaluur vindt men de lielerogene maijsa, vergeleken mei den begin-

loesland, geheel onveranderd lenig.

•) Kküyt. Z. f. phys. Chem. 64, 513 (i;x«).

) CoHE.N en Olie, Chem. weekblad 6, H21 (1909).
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110",9 werd gevonden, terwijl het smelt|Miiit 111°,4 bedroeg, wanneer

het innerUjke evenwicht zich bij ± 65° had ingesteld.

Dit zijn i'esullaten die de hier gege\'en theorie bevestigen, want zij

wijzen er op, dat wij hier Ie doen hebben met een Hjn /SS'i voor het

vaste innerlijke evenwicht, die bij temperatuurverhooging naar links

loopt. Deze lijn laat immers zien, dat naar mate men bij snel werken

nitgaat van een bij lagere temperatnnr ingesteld innerlijk evenwicht,

deze phase bij een hoogere tem|ieratnur zal beginnen te smelten,

hetgeen hier ook werd waargenomen.

De lijn voor iiet innerlijke vloeistofevenwicht loopt ook naar links,

zoodat beide evenwichtslijnen dezelfde richting hebben.

Hoewel de zwavel nog meei- bewijsmateriaal bijbrengen kan, gaan

wij nu over tot de fosforns.

Zooals reeds door Cohen en (_)lik werd opgemerkt wijzen onder-

zoekingen van Tkoost en Hautefi'^uille, Lemoine, HittorI'' en van

hen er op, dat wij bij de fosfor te doen hebben met vaste innerlijke

evenwichten tusschen witte en violette fosfor.

Beschouwen wij de volgende uitkomsten der soort. gew. -bepalingen-

spec. gew. van roode P x'erkregen bij 550° = 2,25

,, ,) ,, ,, ,) 1, ,, 450 = 2,28
qK7o — n 99

>) !> j. )> >) j) >! 'J'J' — ^,^^

)> )> )! j) )> >> >) 25o = A,l\)

215° = 2 li>

dan zou men, overwegende dat het spee. gew. \an \\ilte /^= 1,82 is,

en dat van violette op circa 2,34 gesteld kan worden, tot de conclusie

kunnen komen, dat de lijn voor de innerlijke vaste evenwichten

bij temperatuurverhooging tot 450^ naar den violetteii kant loopt.

Daar echter uit de proeven van C^ohen en Olie volgt, dat, wanneer

roode P van een hoogere op een lagere temperatuur werd gebracht

het spec. gew. over hel algemeen «iVnerngging, is het duidelijk, dat zij

geen even wichtstoestanden onderzocht hebben, en dat wij dus uit

bovengenoemde resultaten geen conclusies mogen trekken omtrent den

lu(>|) \'An de lijn der iiiuoilijke exeiiwichteii. Wat erhier liet beslaaji

dezer innerlijke evenwichteji betreft, daaraan valt niet meer te l\\ ijfelen.

Gaan wij dus iiiervan uit, en deuken wij dan aan het door Chap-

M.\N ') waargenomen verschijnsel, dal roode 7' bij smelting een kleur-

looze vloeistof geeft d. w. /.. een vloeistof die volkomen gelijkl op

gesmolten gele /*, ilan laat zicii in grove trekkeneen 7', .c-ligunr voor

het pseudobinaire en unaire stelsel ontwerpen, waarbij echter nog on-

zekerheid beslaat omtrent liet al of niet voorkomen van een eulecticnm,

') Joura. Ghem. Soc. 75, 743 (lS99j,
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In li|JC. 6 is aanjDfcnoincii dat roodc I'.ii' e-en pulyinccr is van wille

/'(<(/'), en (laaiuni werd jijeen euteeliciini geteekend. In deze ligiuir is

tot uitdi-nkkinj; gebraclit liel door ( 'ii \I'\i\n woivrjrenomen verschijnsel,

want tle roode vaste pliase 7.al lot liet nnaire snieltpnnt verhit over-

p;;wn in een vloeistof /^ die j^eiieel aan den kant van de witte /^ ligt.

Verder /.ien wij nit deze teekening, dat gesmolten gele J' ongeveer

dezelfde samenstelling heeft als gesmolten roode F, en dat gesmolten

gele /' imderkoelde \loeihare roode P beteekent.

ToepaAsintft'ii.

Behalve de hier genoemde verschijnselen zijn er nog andere, die in

het licht van deze theorie besclionwd een plausibele verklaring vinden.

Ik hel) hier hel oog o|i de veitragingsverschijnselen vnoi' zoover deze

iillei-n ojitreden hij snel iri'rken. ')

Heschonwen wij <lan allereerst het verschijnsel \an owJerLoelbui

en orerstoUiinj. \oor zoover deze alleen worden waargenomen bij

snelle leinperatnnrverandering, dan ireefl lig. 7 een bevredigende

verklaring.

Uitgalmde \an hel iinierlijke vloeistofeven wiciil // zal bij snelle

afkoeling niet <le evenwichtslijn /</., maar een andere lijn l>.v. />/,

gevolgd wiM'den, en voorbij /, gekomen, is de toestand dan niet alleen

nnair, nuxiir ook psendobinair metustuhiel.

Laten wij Ier vereenvoudiging aannemen, dal in liet pseudo-binaire

stelsel geen noenienswaiirdige vertraging optreedt, dan zal de stof

bij /j stollen en er zet zich de vaste stof .S', af.

Xn is dit twee |)hasen-evenwic!it in het psendobinaire stelsel in

hooge mate metastabicl.

In hel nnaire stelsel kan onder konstanlen drnk evenwicht lusschcn

vloeistof en vaste slof slechts bij één tem|»eratunr bestaan en nu is

het regel, dal een mclaslabielc toestand als die van het stelsel /, -j- .S',

onmiddellijk svordl o|igeheven. Zoo zien wij b.v. dal een overver-

ziuligde oplossing in conlacl met de stof, die deze oplossing moet

afzetten om in <len slabielen toestand over Ie gium, meestal onmid-

dellijk deze stof afsrheidl (enten .

liet melaslai»iele twee-phasen-evenwichl /, -\- N, zei zich dus om
in den stabielen toestand /, -|- .V., en daar dil een proces is, dat

warmte geeft, slijgl de lemperaliinr lol hd nnaiie smelljmnl. ^

liigiumde van hel vasie innerlijke evenwirhl y krijgen wij juist

hel tegenovergestelde d.iar ile >U){ dan bij snelle opwaiining te hoog

>mell, zooals dit reeds bij rhombi,sclie zwavel is waargenomen.

') De eigennarüigc vcrschijii.sclen, die bij nud werken ook bij meer ingewikkelde

jteiscis, zooals Fi' + C optrctlen, zullen op dezelfde wijze moeten worden verklaard,

54*
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Loopen nu de innerlijke evenwichtslijnen zooals in Fig. 8, dan

kan de vloeistof bij te snelle afkoeling te vroeg stollen, de vaste

stof bij te snelle opwarming te xroeg smelten en het resultaat is dan,

dat wij bij een volkomen zuivere stof een stol- of smelttraject kunnen

vinden, hetgeen bij organische stoften, die zich zoo langzaam in even-

wicht stellen, vermoedelijk dikwijls voorkomt.

Wat nu nog de vertragingsverschijnselen bij het overgangspunt

betreft, behoef ik slechts te verwijzen naar Fig. 9, die nu ook zonder

toelichting duidelijk zal zijn.

Voorts is het bijna overbodig op te merken, dat wanneer een stof

niet hl- maar tii- of polymoleculair is, de hier besproken verschijn-

selen in wezen hetzelfde blijven.

Tenslotte wil ik er nog op wijzen, dat deze theorie de eerste

plausibele verklaring geeft van de metnstnbiliteit der metalen.

Hierbij valt nl. op te merken, dat de afkoeling der gestolde massa's

zoodanig verloopt, dat het innerlijke vaste evenwicht de temperatuur

stellig niet kan \olgen, en dit is een van de redenen waarom de

metalen, zooals wij deze in handen krijgen, bijna altijd in meta-

stabielen toestand \erkeeren. Verder dient in het oog te worden

gehouden, dat gesteld men heeft een metaal, dat zich in innerlijk

evenwicht bevindt, en men onderwerpt liet aan een of andere mecha-

nische bewerking, een noodzakelijk gevolg hiervan zijn zal, dat het

metaal metastabiel wordt, omdat in stabielen toestand een druk-

verandering over "t algemeen met een verschuiving van liet innerlijk

evenwicht gepaard gaat, welke echter tengevolge van den inwendigen

weerstand in het (jeheel niet optreedt, of door de kleine transformatie

snelheid eerst lui zéér Imvjen tijd zal hebben plaats gegrepen.

In bovengenoemde omstandigheden zien wij dan ook tevens een

verklaring van liet feit, dat het bijna nooit vooi'komt, dat twee stukken

\an hetzelfde metaal volkomen identiek zijn, want dit zon alleen

dan kunnen voorkomen wanneer de innerlijke toestand, stabiel of

metastabiel, \oIkomen dezelfde was.

De hier besproken metastabiele toestanden kunnen nu evenals zoo

vele andere door verschillende invloeden, zooals temperatuurver-

hooging, trilling, contact met den stabielen toestand, enz., in dezen

laatsten worden overgevoerd, waarbij de plaatsgrijpende transformatie

zich openbaart in een rekristallisatie. \)

Amsterdam, Maart iïUO. Anory. Cheni. Lab. der Universiteit.

1) Het is te verwachten, dat deze metastabiliteit niet alleen zal worden aange-

troffen bij metalen en inetaalalliages, maar ook bij andere stoffen, die verkregen

zyn door snelle alkoeling en stolling van gesmolten massa's.
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Wiskunde. — De Heer Jan dk Vriks hiedt een ineiledeelin'!; aan :

„Uvt'r pooljitjuren met hed-ekknuj tot een dnkkc kuhiscke

kromuie
"

1. Wordt een vlakke kubisohe kromme y' symbolisch door a^=0
aangewezen, dan stelt n^tii^a,,- =^0 de poolreelite /^,^ der punten X
en )' voor, d.i. de poollijn van A' l.o.v. de poolkegelsnede .t,, van

)", en tevens de poollijn van )' l.o.v. de poolkegelsnede .Tj.

De drie puolreclilen /V/. Pzz en p^. /.uilen in een |piiiil II' samen-

konion als \oldaan is aan de drie betrekkingen

t'r(y«,r =• O, a^a^air ==<), rt,^a:«„ = O . . . (1)

Door eliminatie der coördinaten irn- vindt men hieruit

{abc) Ojflyhih^tf; =: U .... . . (2)

Bij twee gegeven punten .V. }' behoort dus een kegelsnede y-

als meetkundige plaats van liet [innt Z\ zij gaat tevens door A' en
)', want als / met A' samenvalt, heeft men

2 2 2
{abc) ajttybjCjfCi == (cba) Cj,Cybxa,flr — (abc) aj^a,fbxCyCi^ 0.

Daar we (2) door (ahc) nia,,Cj:C:b,fb: = dus ook door

[u/)C) ii^ II,, /j.C:{bj Cu — bi,Cz) = kunnen vervangen, wordt y- ook

voorgesteld door (abc) aja,/):C (bc^) = O, waar ^j. de (•oördinatcn der

rei-iiie .\ )' /ijn. De symbolische grootheden (ikii,,(i,i zijn blijkbaar

de coördinaten i^; der poolrechte ;;,-,,. Bijge\olg kan (2; ook ver-

vangen warden dooi'

(In-i) (bci,) i,c, = (3)

Hieruit volgt dat de kegelsnede y- de poloconica jt,-, der rechten

^ en Ij is.

De poloconica van twee rechten is dus de m.pl. der punten Z,

die met betrekking tot de .snijpunten .V, )' dezer kegelsnede met een

der gegeven rechten zoo zijn gelegen, dat de poolrcchten y^^ en /y^;

samenkomen op de andere der gegeven rechten, die dan tevens pool-

rechte \aii A en }' i».

2. Zijn / en II' de snijpiinteu \au .-t,-, mei i,, dan volgt uit de

symmetrie van (3) in verband met de vergelijkingen (1), dat de vier

punten .V. )'. /. II' een gesloten groej» vormen, zoodat elke zijde

van «len door hen be|iaalilen vierhoek de |ioolrechte is van de niet

op haar gelegen hoekpunten, dus een /loo/vier/ioek- (Rkyk).

Uit onze beschouwingen vloeit voort, dat een poolvierhoek door

twee van zijn hoekpunten, niiVJir nok door twee overetaande zijden

wordt bcpiVild. In het laatste geval worden de hoekpunten inge-
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sneden duor de poloeunica dei- gegcx en recliten ; in het eerste kaïi

men gebruik maken van de poloconica die bij de poolrechte der

gegeven jninten en Iniii verbindingslijn behoort.

Uit (/.rC/tw = ** eii <fx't/iz = O volgt

Hier kunnen ;. en [i zoo bepaald worden dat /.(?„ -|- iki, = 11,,

betrekking heeft op liet snij|)uut C \an XY met IT/f.

Daar au(i~i = de poolkegelsnede .t„ van /' lumwijst, liggen A' en

y, blijkens de betrekking «.(rt,//,, = O harmonisch t. o. v. rr,,. Analoog

volgt uit <h,.aut,i = O en <ho<iz'ix =- O de betrekking a,^a-aj= O,

volgens welke ook 11' en Z door .t„ harmonisch worden gescheiden.

Maar dan zullen ook de punten T={XZ,YW)Qn V~{XW,YZ)
geconjugeerd zijn t. o. v. „t,,, d. w. z. men heeft auUoni^O. Nu zijn

U,V,T de nevenhoekpunten van den volledigen vierhoek XYZW,
zoodat bewezen is, dat de diagonanldrlelioek van een poolvierhoek

steeds een jwoldriehoek is ^).

3. Als de kegelsnede 7- ontaardt, kan men voor Z elk punt op

de rechte A'}" nemen. Om hiervoor de voorwaarde op te sporen,

stellen we :t = lvk-\-iiyic; uit (2) volgt dan

(abc) axa,ibxe,i {?!'., + f'''v) i^-'^i "f- f"'y) = O,

dus
2 2 2

k^abc) axayhyjCxO}! + ^ft {abc) a^a^fb^Cy +
o

+ Pfj {abc) axa,ibj,bi,Cj^c,i + fx- {ohi:)araybxb,,c',i ^= 0.

Door verwisseling van twee der symbolische factoren a, h, c ziet

men dat drie van deze termen identiek nul zijn; men heeft dus

Xfi (fbc) ajAi/ö^cJ, = 0.

Bij willekeurige keuze van A' en Y levert deze vergelijking slechts

P. = ü en fi = O, dus de punten A en )'. Ze levert e/k punt van

A'J', zoodra voldaan is aan

(abc) a^ajib,c~,i = (4)

Als A', 3' en Z collineair zijn, komen de poolrechte p,, van X en

de poolrechten />.,,p p:c- i'i één punt samen; immers deze drie rechten

zijn de poollijnen van A', Y, Z t. o. v. de poolkegelsnede jr.,. Is nu

aan (4) voldaan, dan gaat ook
p,i-

duor dat punt; bijgevolg komen

nu de zes poolrechten p^, Ih/, Pz, px>/, (h/z, {hj in een punt TT samen.

Maar als j^x, Pv en p^ concurrent zijn, ontaardt de poloconica \an

é,^XYZ, en | is raaklijn der Cdylfyann.

1) Zonder bewijs vermeld door Gaporali (Tiansunti d. P.. A. dei Lincei 1877,

p. 236).
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llic'iiiil volui tial, liij iieficvuii )', (k- voi-yolijkiiig (4) ilrio roclileil

/jil voorstellen, ii.l. «Ie <liie raaklijnen, welke uien uit }' luuii' de

C'iii/lei/aiin kuil trekken.

Dit kan als volgt bevestigt! worden. Zij Z een punt der meet-

kundige plaats van A', welke door (4) is iiepaald, en A' een op
)'/^ gelegen tweede punt dier ni.pl. zoodat men lieeft '/.i ^ P.'<,/ -}-/«'/:.

Uit (4) volgt dan
•>

(abc) ayc'i {Xa,i -)- fjO;) {Xb,, -f- f*^-)- := O

Door verwisseling van u met c ziet men terstond dat

2 2
{abc) u,fi,i (Xb,i -t- y.b:)-

identiek verdwijni. .Analoog \ iiidt man A'A\ {nbc)a,,c,|a•JJ',|&n{abc)a,|C,,a:b,|b~

\^\c\\\.\e\i verdwijnen. D;uir ten slotte de vorm {abc) aiiC'/uJ)' nul is,

onulat Z op de m. pi. ligt welke door (4) is aangewezen, wordt

;ian de iiovenstaande betrekking voldaan door <il/i' punten van ) Z.

de m. pi. bestaat dus uit drie reeliten door J'.

4. Dat de reelite ^ A )' r;uüvlijn is aan de Cui/lci/ana, zoodra

\oldaan wordt aan (4), kan lievestigd worden door (4) tot de tan-

gentiale vergelijking dier kromme te herleiden. Vooreerst vindt men uit

2 2 2 2
(abc) aja„bxc'i =. U en (iicb) ((jfl^cjiy ^ O

de betrekking

(ttbc) aj,ay (bjiC, -j- /^^tv) (ijCy — bf/Cj) = 0.

De h\i\tste factor kan vervangen worden door (6f5), waarin |t de

eoordinaten van A')' aanduiden. Dixarna kan de vergelijking in twee

termen worden gesplitst, die bij verwisseling van b met c in elkaar

overgtuin. Men kan liaar dus vervangen door

(abc) aiaybj,c,, {bc^} =z O (5)

verder blijkt uit V

I - - ** 2
(abc) axaybic',1 = t.' en (cba) c^C/bla,, = O,

dat tevent voldiian wordt aan

2
(abc) b^,jc,i (ac%) = O,

dus ook aan
o

(bac) albj/C,, (bc^) = (6)

Door combinatie van (5) en (6) verkrijgt men verder

(abc) ajC,i (bel) (abi) =. 0.

Derhalve is ook

(abc) Cja,i (bel) iflbl) =z 0.

Uit de liuUsle twee betrekkingen volgt dan ten slotte
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{abc) (<'f|) (öcl) (al>-) = O (?)

Deze tangentiale vergelijking stelt inderdaad de Cai/leyana \oor ').

We hebben dus gevonden, dat de zes poolrechten px, Py, pz, fi,,, Pyz, pzx

in e'Ai punt samenkomen itls de pumen X, Y, Z op een ranhlijn der

Cnyleyan a liggen

.

5. Als p:r, p,,, Pz concurrent zijn heeft men

(abc) at hl i-'z = O (S)

Deze vergelijking geeft dus de betrekking tusschen de coördinaten

van drie op eenzelfde poolkegelsnede gelegen punten.

Bij willekeurige keuze van A' en V wordt deze vergelijking

behalve door X en V, door geen punt der rechte AT bevredigd.

Zal aan iiaar voldaan worden door -t = hvi- + ;.i>ik dan moot men

hebben

dus

o 2

(abc) a, by (;.Ci- + /jc^)" = O,

}.H {abc) a'x b',i Cx c,/ = 0.

Hieraan wordt voor elke waarde van P. : ft voldaan als de betrekking

(4) vervuld is, dus als A, Y, Z op een raaklijn der Cayleyana liggen.

Nu vormen, in het algemeen, de poolrechten px,i,Pxz,p,iz een

drieiioek die beschreven is in de driezijde pxp,iPz (zie § 3). Is aan

(4) voldaan, dan zijn p.i,/,pxz en p,,._ concurrent: maar dan moet hun

snijpunt tevens het snijpunt van /tjc, p,,, p^ wezen.

Zijn A', Y, Z drie collineaire punten der kubische kromme, dan

gaan pi/ziP-x en px,/ achtereenvolgens door A', }' en Z.
3 3 -ï

Immers, uit Ox = O, n,i = O en (P.«., + f"',/) = volgt, dat het punt

Z wordt aangewezen door axa,,{hix-\-[^'i,,):=0. Men iieeft dus

aj,a,i(iz = O, zoodat Z op de poolrechte p,„i ligt.

Liggen .V, Y, Z nu bovendien op een raaklijn der Cai/leynna, dan

vaoQiQnp,jz>Pzx,Pxy dus samenvallen met de raaklijnen px, py, p- in

X, Y, Z
6. Opdat Px- ]>,i

en ;Vv concurrent zijn, moet er een punt IF wezen,

waarvoor men heeft aI(/„. = O, b'J),,- = O en c^Cif,,- = 0.

Maar dan is faèc) nJj'fxC,f =iO.

Bij willekeurig gekozen F wordt de m. pi. \aii A een figuur van

den derden graad, die door ) gaat, omdat men heeft (f? /;c) ^(y-iyOr/^^O.

Maar door op (4) te letten, ziet men dat deze figuur uit diic raak-

lijnen der Cayleyana bestaat.

1 2

Uit a>,(,. ^= O, a.jau- = O en axiya,o = O

') Zie b.v. Cleisscii, Lcc-ons sur la gcomiHrie, II, p. 284.
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{Xüx + liu,,)-a,r = O :

(I. \v. /.. als X op A )' \\g[, ziil j): (looi- liet sniJitunt II van i>x, jt'i

en px<i fï*'^». *l*it *l'^" levens />,,; en px-, draagt.

De drie rcclileii jix, />,, en iix,, komen dus slecht.^ dan in wn punt

samen, als X en )' door een rimklijn der (Jaiih'nanu worilcn ver-

bonden. Hun suijpMut dnuigt dan tevens alle ])Oolrei"!iten en'gemengde

poolreoliten, die hij do ipuulcu diei' r;uiUiijn behooren.

7. De reeliten y^, yx,, en px-. zulloii mucurreni zijn, wanneer
voldaan is xxw

dus aan

bijgevolg aan

.Stelt men

(iihc) axbzbiiCjfi: = O,

o

(abc) a'xCjCiibxb- = O,

o

{abc) üxbj^c,. {b,fC: — A.-c,,) z= 0.

dan hooft men de voorn .lurdo

o

(abc) 'i'xbxC, (hes) =1 0.

Divir ileze ooU in do Normou

(<U)e) Oxb^Cx (ae?,) = '• en (abc) OjJixC', (nb%) = O

kan geschreven worden, on uit

a, rt, rt, ax
I

^'i '', '', bx
I

I

=0
i\ c, c, Cx

\

>i ^i ?» 5z

de betrekking

(abc) ^x = (h ('"•§) 4- bx (c«|) + Cx (ab-)

voorlvloeit, kan de bovenbedoelde voorwaarde vervangen worden door

(abc)^ ajbxCx^ = 0.

Bij willekeurige ligging van A' wiuilt hieraan voldaan door i'^= O,

d. w. z. als A', )' en Z collinoair zijn (zie § .3).

Is evenwel

(abcY ajbx>-x = O,

Zdodat A' op de lli'smniDi ligt, dan zijn )' in / gelicel willekeurig.

Dit was Ie voorzien: nu is nl. jtx een lijncn|iaar, zoodat de lechlen

/'.r , /'i./ on jix- in liol diibliolpniit van .t, sanienkoinen.
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Wiskunde. — De Heei- JIk. i>v. \ kiks liiedt eeiic mededeel ing aan

van den Heer J. Hiui.N: „üccr de itiipcrclakkeii, wauiran de

tisiiinptotlsche lijin'ii, dour quadi'dturcn l-uiinen worden /lepna/d."

(Mede aangeboden door den Heer Jan de VriesJ.

1. lil L'tMi arlikel met buvenstaanden lilel liespreekt A. Buhl

{Woiu: Ann. de MnHi., 4'' série, t. 8, i».
-^'i'S, t. 'J, p. 337, Rev. .lem.

XVII '2, p. 62, XMIl 1, p. 58j de oppervlakken, gegeven door de

parametervoorstelling

,« ^ '/' co^ &,

f{z)^aa + F (o,

waarin ,r, //, ; gelden ten opzieiite \an een reclitlioekig coördinaten-

stelsel, zoodat z, ö en /• de z. g. cvliiidrische coördinaten zijn; dit

zijn de eenige die in den luo}) va)) het 0))derzoek wordeti gebruikt.

BcHL maakt nu de dill'erentiaalvergelijking op der asymi)totiöL-he

lijnen van $(;) = '/
6* -j- /'(r), zoowel met 6 en ;• als onafhankelijk

veranderlijken, als n)et z e)i 6. Dan blijkt het dat deze vergelijking

vele bijzondere gevallen 0)nvat, waarbij de bepaling de)- asymptotische

lijnen op qnadratnren neerkü)))t.

Meer algemeen kan men de \raag stellen : welke zijn de opper-

vlakke)) van één der vormen ;= '/(/, 6»'), of 6'=:/(r,c), ot' /'=/'(;> '^).

wier asymptotische lijtien zich door (luadratiu'e)) laten bepalen.

1. Uitgaande \'a)i de dilferentiaalvergelijki))g de)- asymptotische

lijnen

D du' + 2 l)' du dr -f l>" dr" =. o

(BiANCHi-LuK.\T, ,,Vorlesnngen über Differentialgeo)uetrie", p. 109),

waarin D, D' en D' de \\aarden hebben, te vinden op p. 87 van

het geciteerde werk, \i)idt )ne)i \'oor de dilfere)itiaalvergelijking in

r en 8 der asymptotische lijno) van r =
<f,

{r, 6) -.

r -- dr-" + 2 r —^ — dr dO + r ^ V r --\ d&' = 0.(1)
br- ^ \ dr be èS) ^ \ da' ^ dr)

Deze \'ergelijki)ig geeft aanleiding tot tpiadraturen i)i de volgende

gevallen

:

a. :^ (i 6 -\- f{r), Bihl, 1. c, t. 8, p. 439, verg. ook Tisserand,

,,Rec. compl. d"exercices", p. 426.

/;. l{z) = ad-{-f{r), BiTHi>, 1. c. p. 440.

c. s = .4 )• sin ((V+ «) + aS + F{r),

d. z^rj\(8)+f,{8)^
e. s =z r''^ sin (8 \/k-\-c),

f. z =r~'<^S''^-+'-,

9- ^ = -Ö' + 2Z(r).
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2. l)t.' ilin'L'itMilijuilviTirclijUiii;; (leT asviii|)lolisi'liL' lijnen \aii (9= /'(/•,;)

in / en ; \in<ll men door ln?;sclieii f 1) en /V r= /(r, ;) 6* te eliniineeien.

Men verkrijjjt

:

1 dr' ^ d,- \</r J \ ^
I

dzdi- ydrjdz^dz ^

Idy df/dfyt

Deze vergelijking geeft aanleiding lol (|n:i(lialiiien in de volgende

gevallen

:

n. ^ = Hr) +/{:).

/.. ^ = %c<.,s^-(- /•(,-), Muld. !..•. (il. |.. :U3,
r

henevens enkele reeds bovengenoemde.

3. ()p aiialoïe wijze vindt men de diderenliaalvergelijking <ler

asym|)lotisflie lijnen in : en ^ van r ^ f{z,f)).

Zij luidt:

Heliahe in bovengenoemde gevallen geeft deze vergelijking nog

;wnleiding tot qnadratnren vooi'

r = ƒ, (c) ƒ, (^;, oppervlakken \an .Iamkt Anii. de léeolc norm.

.snp.. 1887, Suppl., pag. 5() etc. : verder : Pkard, „Traite d'analyse" I,

2'- éd., p. 433).

De hierboven gevonden klassen van oppervlakken zijn niet streng

geseheiden ; sommige zijn zelfs als onderkla.-.sen \ an andere aan te

merken. Men kan ze rangscliikken naar de algemeenste lypcii die

er onder Ie vin<ien zijn, terwijl dan andere onder deze typen vallen,

nl. als volgt.

.- = Ar sin (8 -j- «) + <iH •- l'(r) z — o8 -^ F(r)

z = rj\(H) -^ /, {6)

r=j\(z)j\(e) /(r)=6/+/(r)

Oz=h,i rOK 4 f(z).

z = rl' sin (6[/k + c)

-- = - ^'-^ 2/(r)
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II. Bespi'ekeii we één der bovenstaande klassen nader en wel

c = r/;(ö)+/;(^)') (2)

Het is de algemeene vergelijking der regelvlakken met de z-as als

richtlijn. Van deze regelvlakken kan men op de volgende wijze de

strictielijn vinden.

1

BiANCHT (l.c. ]). 223) leidt af dat de kroniiiiing A' = — .waarvoor

op eene andere plaats gevonden isA'^——
;- , in het centraalpunt

EG—F^

grooter is dan in alle andere punten van eene beschrijvende lijn.

Maakt men K op voor (2) dan vindt men

^~
[r'\i + (AY + (//m- 2r//yv + {ATV'

Langs eene beschrijvende lijn is 8 constant, daar verandert dus van

de uitdrukking voor A' alleen de noemer. Zoeken we de ; waarvoor

K maximaal wordt, dan vinden we

/l/a ,o\
'' ~ ~

1 + (AY + (Af
Dit is dus de (r,(9)-prqjectie der strictielijn.

Ook op andere wijze is deze \ergelijking te \inden. Wij heblien

de eigenschap dat het raakvlak in het centi'aalpuni van eene be-

schrijvende lijn loodrecht staat op hel i'aakvlak in het oneindig verre

punt dier beschrijvende.

Wij bepalen nu voor /^ — - -\- >'/\(^) ~\~ .Ai^) ^^ waarden van

0/ 0/ df . -,1 1 .
• . < r--,^^,T- m een willekeurig punt p en lu het oneindig verre punt

o.v oy oz

op dezelfde beschrijvende. Zal dan p centraalpunt zijn, dan moet de

/d/\ fèf\
som der producten \ ^r ) v gelijk aan O zijn. Dit geeft weerde

vergelijking (3).

Gaan wij nu na in hoeverre wij bij voorgeschreven strictielijn

het oppervlak (2) kunnen vinden.

a Zij \oorgeschreven als projectie der strictielijn r= i{S). Dit

geeft, lettend op (3), de betrekking tusschen /', en /.,

1 + (,/':)' + (.AT

-<p\i+ {AY + U\Y
A'

1) In het vervolg schrijven wij meestal /, en fo voor /i(6) en f-Ai).
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I)ii> : Het oppervlak : = rr\ {O) + i

- 'P jl + (/.)' + (/V)1 ^^
/.'

uaariii ƒ, eeiie willekeiirige iiiiictii' is van ^. liecft als {r,&)-\^\^o^

jectie der striclielijn de kroiniue r = 7 iP).

h. Zij nu v()orjii;esclireveii, dal de striclielijii eene vlakke kroiimie moet

zijn, gelegen in het vlak r = Ax -\- Bi/ -\- Col':= r {Acos 6-\-Bsin O) -f-
6'.

Door deze wi^uirde voor c in (2) te subslilueeren, moeten wij dus

(3) krijgen. Dit geeft tusselicii /', en /', de betrekking

h-C ' ^ ƒ.'ƒ.'

,; _ A co. e -B .hl e 1 -J-
{ƒ,

)' + (ƒ,','

of

./•; ^ 1 + ij\r + (Ar
ƒ, _ C ƒ,'

(ƒ, — Acosff — B sin 6)

fm
< + f./lr+ (/;T_

,,,

Dus: het oi)|)ervlak .- = rj\{d) -\-e
' /.'(/.--icos^z-Bs»,';)

_|_ ^. ^^..^.^^.^^^

j\ eene willekeurige functie is van &, heeft eene vicxkke striotielijn,

gelegen in ; ^ Ax -\- Jij/ -\- C.

c. Het algemeenste vraagstuk hierbij is wel: welk is het oppervlak

(2) wiuirvoor /:=>([&), z = if'{f^) strietielijn is.

Om dit op te lossen substitueeren wij deze wiuirdeii \uui- /• en :

in (2) en (3) en verkrijgen <laii twee vergelijkingen ukM /\ on /'.^ als

onbekenden. Klimineeren we tusscben deze beide ƒ,, dan lioiulcn we

/, als eenige onbekende in de vergelijking

'/ +ff(Ar +ƒ,>'- 'f'A/,'^^-

h j\ hieruit l)ekend dan kan men /', vinden uit

f' = 7/1 + ./. •

Wij kunnen de oplossing in explicieten vorm vinden \our hol

bijzondere geval \\' = const., voor wolko oonstante wij O nemen. Wij

krijgen dan :

'/Jl +(/.)'; -7'/./.' = O,

waaruit volgt

^A = ^ •

terwijl dan verder

./', = — 'f J,

llcl resultaat is dus;

Met oppervlak

.</»

liccft dc vlakke strictielijn »•='/, - = U.
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De liieibiiveii at'fieleicle l'uriuiile.s gelden vuur de upitervhikken (2).

Zooals reeds opgeinerkl is zijn ecliler de aan liet slot van I

opgenoemde algemeene tv|)en niel sti-eng gesoliciden, zoodat zieli

daaronder ook nog wel regelvlakken met eene rechte richtlijn lie-

vinden, waarop dan de bovenstaande formules toepasselijk zijn.

Voorbeelden hiervan zijn :

Van het tvjie z = Ar sin [Ó -\- «) + <ii9 -\- F(;r)

het oppervlak z = Ar sin {6 -\- «} -|- ad -)- lii\

Van het tvpe /(:) = «6» +ƒ(;)

het oppervlak I{z) = n6 + /(/ + \i)
;

deze hebben de ;-as tot richtlijn.

Van het type r^=f\{z)f„(d) hebben nog de y-as tot richtlijn de

regelvlakken :

.v"{z + 1) r^ c"//, of r = (t<j
(^)';"-"i *rc & ( -^—

j

en .

1 n

,1-" = (»/— c,/:)c" of r = sec 6 (U/d— c)"—'^ :"-K

Physiologie. — De Heer Spkonck biedt eene mededeeling aan van

den Heer .1. G. Öleeswmk : „Bijdragen tot de studk' der seruni-

(inaphylaaneJ" (ITit het Instilul fiir Infektionskrankheiten te

IJerlijn). (4e Mededeeling).

(Mede aangeboden dooi- den Heer G. Eykman).

In de eerste maanden van het vorige jaar heb ik gelegeidieiil ge-

had, in een drietal mededeelingeii ') de nitkomsten mijner onderzoe-

kingen over serumana|)hylaxie aan de Akademie liekend te maken.

Sedert dien is de literatuur over dit onderwerp niet onbelangrijk

aangegroeid. Het is nu geenszins mijne bedoeling, hier op een bespreking

daarvan in te gaan. Slechts zij het nnj vergund (en ik acht mij

daartoe tegenover de Akademie zelfs verplicht), hier in 't kort die

pu[)licaties te behandelen, waarbij mijne onderzoekijigen direct of

indirect in discussie kwamen, en daaraan de uitkomsten van een

aantal verdere proeven toe te voegen. Voorop mag woi-den gesteld,

dat in het algemeen de dooi' mij medegedeelde feiten als juist moesten

worden ei'kend.

Het gaat hier in hoofdzaak om drie puiucn ; lo. de rol \an de

I) Zittingen van Januari, Fejjruari cu Maarl l'JUy,
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roode l>li)odlicli;uuu|ijes van de cavia leu opziclilo van |taanloiisL'riiiii

in liet verscliijiiscl van Th. Smith, 2o. liet vriwg:stiik der aiexinelixatie

en der haemolyse bij den anaplivlaklisfiicn sciiok, en 3o. de toepassing

der specilieke eiwiihvpersensihiliteit in de gerechtelijke geneeskunde.

Ik heb nu verleden jaar uiteengezet, waarom ik van meening was,

dat het seiisibiliseerende principe van de eerste injectie en de to.\isclie

stof van de tweede serunitoediening als identiek moeten worden

beschouwd, en dat hier slechts quanlilatieve verschillen in het spel

zijn. Tot dit standpunt is inmiddels ook Hkskkdka bekeerd. ') Hot

logisch gevolg nu van mijne waaineuiing, dat paardensenim door

behandeling met caviabloed van zijne giftigheid voor gevoelig ge-

maakte dieren kan worden beroofd, wa« dus, dat daarbij tevens de

sensibiliseerende slof wordt gebonden. Lkvauiti en RAYfiiMAN. die dit

laatste ook werkelijk konden aantoonen, laten dan ook niet na in

dit verband luuir mijne mededeeling te verwijzen. ') Ook Saias be-

vestigde mijne waarneming omtrent de ontgifligende weiking der

roode l)loedliciiaampjes op paardensenim. '

Het vraagstuk der complementbiiuling heeft in licii laatslen tijd

zeer de aandacht getrokken. Ik herinner eraan, dat ik reeds in mijne

eei-ste mededeeling lieb aangegeven, ..dat een gevoelig gemaakte
cavia, die op de tweede seriimtoediening niet intoxicatie-ver.scIiijiiselen

reageert, eenigen tijd na die inspuiting conslanl een serum levert dat

uiterst arm is in\n haemolvtisch ale.xine'". D;\arnaast heb ik vastgesteld

dat het serum van li\ persensiebele dieren in geen enkele combinatie met
ptxardenserum in vitro een praecipitaat geeft noch com|»lement vermag te

binden. Kene opmerkelijke incongrnentie dus, en waardoor de anaphv-

laklische toestand zich onderscheidt van de immunileilspliase, waarbij

praecipitinen worden gevoriiul, eii waarbij zoowel iii vivo als in de

reageerbuis alexine wordt gebonden. Ik wijs erop, dat ik hiermede

in conllici kwam mei Xicom.k en Airr ') die lia<ldeii gevonden, dat

het serum van gevoelig gemaakte cavia's met paardcnserum in vitro

wel comiilemenl lixeerl. Voor FuiKDitKiMiKK, die de aiiaphvlaxie als

een bijzonderen vorm der antieiwitimmiiniteit beschouwt, waarbij de

praecipitinen slechts voor een gering deel in tle circulaiie zijn over-

gcgajin doch in hoofdz^iak nog iuin <le ceih'ii gebonden (sessiel) zijn

gebleven, voor him was de compleiin'iitbinding een welkom verschijnsel.

Hij nam ;uin blijkb;uir zonder verdere controle), dat de mededeeling

van Nkoi.i.k en .\itT juist was, terwijl hij amlerzijds mijne waar-

') .\iiii. «Ie l'lu.sl. I'asteur, Ucl. ]'.»)'.>.

-) G. It. Soc. <1.' Uiol. T. 67, liKJ'.), p. IiiTs.

^1 Wiiiier Klin. Wocli. l^W, no. 48.

) Aiin. df l'lnsl. 1'aslfur 1908.
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neming omtrent liet alexineverlies tijdens den anaplijlaldischen scliok

door eigen onderzoek in principe kon bevestigen.') Toch kwamen

daarbij nog dergelijke qnanlitatieve verschillen aan den dag, dat hij

den eersten aanblik op mijne waarnemingen een schijn van onnauw-

keurigheid zou vallen. Ik had b.\'. aangegeven, dat het maximum

van complementverlies na ongeveer een half uur is bereikt, terwijl

FiuEDBEKGKR xoiid dat zulks reeds binnen vijf nniuiten het geval is.

Ik ben daarom genoodzaakt, hierop eenigszins nader in te gaan.

Fkiedbergeh heeft zich blijkbaar niet afgevraagd, waarin wel de

oorzaak zou kumien liggen \ au onze zij 't ook alleen in quantitatieven

zin uiteenloopende resultaten. Hij spreekt slechts terloops van ,,Diffe-

renzen in der angevvandten Auaphyla.vie-technik." Maar hier ligt

juist de cardo quaestionis, en wat ik reeds dadelijk vermoedde, bleek

mij bij nader onderzoek de werkelijkheid te zijn. Ik had n.1. mijnen

dieren de toxische seruminjectie in met te groote dosis in de buik-

holte toegediend ; de reactie is dan minder hevig en verloopt lang-

zamer, zoodat ik — door het onderzoek van achtereenvolgens op

meerdere tijdstippen van den anaphjlaktischen schok aan de dieren

ontnomen bloedproeven — het veiloop van de complementknrve in

het algemeen kon vaststellen. Fkiedbergeh echter spoot zijne hyper-

sensiebele dieren intraveneus in : de reactie speelt zich dan zó(') snel

af, en is '//)(> hevig, dat de cavia's gewoonlijk binnen weinige minuten

sterven. En tegelijkertijd daarmede heeft ook het complementverlies

zeer spoedig zijn maxinuim bereikt. Ik heb nu in Wasserm.vnn's-

laboratorium in eeu reeks van nauwkeurige quantitatieve complement-

titraties deze verschillen kunnen vaststellen. Daarbij bleek o.a. dat

enkele minuten na inlraveneu.se inspuiting van 0.2 clVP paarden-

serum het complementgehalte van het proefdierseruni reeds bijna

even zoo sterk kan zijn afgenomen als bij intraperitoneale injectie

van 3 cM" na een half uui-.

De onderzoekingen van mij en die van P"'riedher(;er spreken

elkaar dus niet tegen ; ze vullen elkander aan. Ik kan dan ook in

Fru'IDBEKGer's uitkomsten niet anders dan eene priucipieele bevesti-

ging van mijne waarnemingen zien. Hetzelfde geldt voor de haemolyse,

die in den anapliylaktischen schok bij de proefdiereTi optreedt. Friei>

BERGER bevestigt ook dit feit, evenals Poei,s. -) Mijne bewering dat

daarom Besreuka met zijne exclusivistische meening, als zouden

slechts de elementen van het centrale zenuwstelsel tot hypersensibi-

liteit te brengen zijn, ongelijk heeft, vindt aldus in deze van meer

dan één zijde vastgestelde haemolyse \oldocnden steun.

1) Zeitschv. f. Imni. foisch. Bd. III, H. G.

-) Handelingou v. li. Nederl. Natuur- en Geneesk. Gougi'. Ie Utrecht, April 1909.
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Wat nu de alexinefixatie van liet anapliylaktiselie serum met zijn.

antigeen in vitro betreft : ik meen mijne negatieve uitk^nnsten tegen-

over NicoLi.K en Aht te moeten handhaven. In vele serieën met

mengsels van dalende Iioe\ oelheden paardenserum met stijgende hoe-

veelheden anaph\laktiscli caviaseriim kon ik nergens een specifieke

remming der haemolyse waarnemen. Ook niet, al hield ik mij nauw-

keurig aan de qnantitieve verhoudingen, zooals Nicotj-e en Aut die

hehlten aangegeven. lutiissciien bleek mij nu daarbij het volgende,

dank zij de noodige eontn'ileproeven. Reeds normale caviasera (geïn-

activeerd) remmen vaak de haemolyse, geheel onafhaidtelijk van de

aanwezigheid van paardenserum : ja, men ontmoet soms een nor-

maiilserum, dat sterker Itiniieud werkt dan een djuirnevens onder-

zocht anapin laktiscli serum. ') Ik blijf dus bij mijne vroegere be-

wering, dat er hier van eene specifieke complementbindig in de

reageerbuis geen sprake is. Deze inoongruentie van de alexinefi.\atie

in vitro en in vivo, waarop ik reeds een jaar geleden de aandacht

vestigde, werd onlangs in de vergadering der Physiologische Gesellschaft

te Berlijn (21 Januari 1910) door Mich.xklis met zekerheid bevestigd.

Ook Frikobkrokk schijnt zich nu achteraf daarbij aan te slidten

(Zeitschr. f. Imm. forsch. Bd. IV, H. 5). Het komt mij nu voor, dat

de toestand van labiel physiologisch evenwicht waarin het hypersen-

siebele organisme verkeert, juist door de zooeven bedoelde incon-

gruentie biologisch is gekarakteriseerd.

TsLRix heeft zeer onlangs gepoogd"), de beteekenis van de alexine-

fixatie in vivo bij de anaphylaxie te verkleinen. Zoo zou reeds normaal-

serum van hond en konijn bij normale marmotten complementverlies

teweegbrengen. Voor pjiardenseriim geldt dit niet, en zeker niet bij ge-

ringe doses, zooals reeds uit mijne vroegere contrnlcproeven was geble-

ken : trouwens, daarover spreekt TsiRrx ook niet. Maur iK)vendien heeft

deze onderzoeker met niet sterk genoeg gesensibiliseerde bloedlichaampjes

en met onvoldoende coniplcmentverduimingen gewerkt, zoodat zijne

uitkomsten geen groot vertrouwen verdienen. Afgezien d:\arvan vond

hij, evenals ik reeds vroeger, dat de inloxicalicvcrschijiiscloii en het

complementverlies niet paralel behoeven te gaan, waaruit ik de gevolg-

trekking heb gemaakt dat deze beide niet direct van elkander af lian-

kelijk zijn. doch een gemeenschappelijke oorz;uik hel)i)eu.

Ik kom nu tot het derde punt, dat ik hier wenschte te behandelen,

namelijk de toepassing van de anaphylaxie in de praktijk der medicina

forensis. Deze toepas-sing lag blijkbaar zoozeer voor de hand, dat

1) Details hoop ik elders uitvoeriger bekend te maken.

2) Zeitschr. f. Iram. forsch Bd. IV, H. 5.

5.5

Verslagen der Afdeeling Nalaurk. Dl. XVlIl. A". 1909/10.
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ongeveer tegelijkertijd met en onafhankelijk van mijne mededeeling

ovei-eenkomstige resultaten werden bekend gemaakt door Thomsen,

Uhlenhuth en H. Pfeiffer. De laatste legt den nadruk op de sterke

daling der liehaamstemperatuur tijdens den anaplivlaktisclien scliok

als hulpmiddel voor de diagnose.

Wat de techniek van dit onderzoek betreft, zij nog het volgende

vermeld. Moet men een bloedvlek identificeeren, en beproeft men
cavia's intraperitoneaal, dan heeft men voor elk te onderzoeken dier

meerdere cM' serum noodig. Behandelt men de dieren intraveneus

(in de jugularis), dan behoeft men veel geringere hoeveelheden serum,

maar dan moet men een haisoperatie verrichten, welke echter bij

eenige oefening voor dit doel geen bezwaar oplevert. Het is mij nu

gebleken, dat ook met jonge konijnen van ongeveer 1 K.G. de proef

zeer goed te verrichten is, omdat hier zoowel de sensibiliseerende als

de beproevingsinjectie gemakkelijk in de oorvena kan worden gegeven.

Een kleine ingedroogde bloedvlek wordt in 1 cM" physiologische

zoutsolutie opgelost en bij zulk een dier ingespoten ; na 14 dagen

geeft men dan i cM' van de verdachte bloedsoorten eveneens intra-

veneus. Aan konijnen, die aldus met extracten van menschelijke

bloedvlekken waren voorbehandeld, heb ik op achtereenvolgende

dagen serum van geit, paard, rund, en cavia toegediend, zonder dat

de dieren in 't minst reageerden. Tenslotte deed 1 cM' menschen-

serum ze binnen enkele minuten antwoorden met krampen en para-

Ijsen, zware ademhalingsstoornissen, incontinentia urinae et alvi enz.

De anaphylaktische reactie zal zich voortaan, naar mijne meening,

in de praktijk der gerechtelijke geneeskunde naast de praecipitatie in

vitro als een waai'devolle methode weten te handhaven.

Onder de vele vragen die zich bij de studie van ons onderwerp

voordoen, was er nog deze: wat geschiedt er met het ingespoten

paardenserum tijdens den aiiaphylaktischen schok? Ware er slechts

eene minimale hoeveelheid vrij en onveranderd in de circulatie van

het geïntoxiceerde dier voorhanden, dan moest men met zijn bloed

een normaal dier kunnen sensibiliseeren Het is mij nu gebleken, dat

zulks nooit gelukt. Men mag daaruit dus de gevolgtrekking maken

dat al het in de bloedbaan opgenomen antigeen door de cellen van

het hypersensiebele organisme oogenblikkelijk wordt gebonden, resp.

daarbij van zijne specificiteit wordt beroofd.
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Wiskunde. — De Heer Koktkwki; biedt eene niededeeling aan

namens den Heer L. E. J. Buoiwuit: „Over de structuur der

lierfeldt' ituntcerzamclim/en."

(Mede aangeboden door den Heer F. H. Suioute).

^ 1.

Punfri;rz(i>ni'lin</i'n t'n stukverzameruKjen.

De in liet volj^ende ter spnike komende puntverzainelingen worden

ondersteld te liggen binnen een eindig gebied van een li„.

Onder een stuk van een afgesloten puntverzameling n vei-staan we
een tot n belioorend enkel punt of afyesloten samenhangende, punt-

verzameling, die niet in een antiere tot n behoorende afgesloten

samenhangende piintverzamoling bevat is.

Als elementen van »i kunnen we zoowel liiuir stukken, als liaur

punten beschouwen, anders uitgedrukt we kunnen n, behalve als

puntverzameling, ook als sfukverzameling beschouwen.

Kiezen we onder de stukken van f* een fundameutaalreeks iS,, *§,,

.S',, . . . uit, dan behooren tot fi een of meer stiüvkeji ^S.,„ ,^,,„ . . .

met de eigenschap, dat Sn geheel binnen een voor onbepaald toe-

nemende n onbepaald afnemenden afstand f„ \an een der stukken

a.S'j ligt. Deze stukken :,.S',^ zullen we de grensstukkeii \an de funda-

raentaalreeks .^',, .S,, .Sj, . . . noemen.

De verzameling ;« bevat dus bij elke tul liaar behoorende funda-

mentoalreeks van stukken minstens één grensstuk ; een afgesloten

puntverzameling is dus eveneens afgesloten als stukverzameling.

Onder een geïsoleerd stuk van [i verstaan we een stuk, dat van

zijn rcstverziimeling in f< een eindigen afstand heeft, m. a. w. een

stuk, woiirvan de rest verzameling afgesloten is.

Stki.i.in<; 1. Elk stuk van (a is af grensstuk of geïsoleerd stuk.

Zij n. I. >' een niet geïsoleerd stuk, dan bestaat in (t een fiinda-

menlaalreeks van niet tot ,b' behoorende punten <,, /,, /,,..., die

convergeert lot een enkel punt / van .S'. Ligt /, op <S,, dan heeft

<S', een zekeren afstand f, van ,S'. Er is dan zeker een |iiiiit /., dor

fundamentaal reeks, dat een afstand <^ f , van .S' bezit, dat dus niet

op S^, dutli op een ander stuk N, ligt. Zij e, de afstand van .b',

tot .S', dan bestaat zeker een jiunt /', der fundamenlaalreeks, dat een

afstand <^ f , van .S' bezit, dus noch op S^, nóch op S., doch op

een derde stuk S, ligt. Zoo voortgaande boitalen wc een fundamen-

taalrceks van stukken >',, .S,, .S,, . . . , woiirup achtereenvolgens de

punten /,,/'„/'„... liggen, die tot t convergeeren. De stukken ,S'„aS„

55*
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Ss, convergeeren dus tot een enkel grensstuk, dat geen ander

dan S kan zijn.

Onder een jjerfekte stukverzameling verstaan we een afgesloten

verzameling, waarvan elk stuk grensstuk is.

Een perfekte stukverzaw.eUn(j is ook perfekt als imntverzameling

;

doch niet omgekeerd. Immers een perfekte puntverzameling kan zeer

goed geïsoleerde stukken bevatten.

We zullen zeggen, dat twee stukverzamelingen /ie/^e//"c/ö r/öOHic^^rwc/u'

ordetype bezitten, wanneer ze zich stuk voor stuk zoodanig in één-

éénduidige correspondentie laten brengen, dat met een grensstuk

eener fundamentaalreeks in de eene \erzanieling correspondeert een

grensstuk van de correspondeerende fundamentaalreeks in de andere

verzameling.

Een afgesloten verzameling zullen we punctueel noemen, wanneer

ze geen samenhangende bestanddeelen bevat, ni. a. w. wanneer al

haar stukken punten zijn.

§ 2.

Het Cantorsche hoofdtheorema en zijne uitbreidingen.

De hoofdstelling van de theorie der puntverzamelingen luidt:

Wanneer men in een afgesloten verzameling een geïsoleerd punt

vernietigt, 'in de restverzameling iveer een geïsoleerd punt vernietigt,

enzoovoort tot in het transjiniete, voert dit proces na een aftelbaar

aantal schreden tot een einde.

De ontdekkers dezer stelling, Cantor ') en Bendixson -), bewezen

haar met behulp van het begrip der tweede oneindige machtigheid i2,

dat intusschen niet door alle mathematici wordt erkend. Lindelof ')

gaf een van dit begrip onafhankelijk bewijs, waarbij echter, daar het ver-

nietigingsproces zelf er buiten beschouwing blijft, het resultaat min of

meer bij verrassing wordt verkregen.

Slechts voor lineaire verzamelingen zijn bewijzen der hoofdstelling

gegeven, die èn het vernietigingsproces zelf volgen, én van S2 onaf-

hankelijk zijn *).

De restverzameling, die na voltooiing van het vernietigingsproces

overblijft, en die we kunnen noemen het Cantorsche residu, is volgens

1) Mathem. Annalen 23, p. 459—471.

-) Acta Mathematica 2, p. 419—427.

') Acta Mathematica 29, p. 183—190.

*) ScHOENFLiEs, Bericht über die Mengenlehre I, p. 80, 81 ; Gött. Nachr. 1903,

p. 21—31; Hardy, Mess. of Mathematics 33, p. 67—69; Young, Proceedings of

the London Math. Soc. (2) 1, p. 230—246.
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Cantor ') een perfeJcte puntverzameling , echter \an den meest alge-

nieenen aard, dus in het nlgfmeen niet een perfekte stukverzameHmi.

Ken door Schoknflies -^ uitgesproken, en door mij ') bewezen uit-

breiding der lioofdslelling kan aldus worden geformuleerd :

Wanneer men in een afyesloten verzameling een geïsoleerd stttk

vernietigt, in de restverzameling weer een geïsoleerd stuh vernietigt,

enzoovoort tot in het transjiniete, voert dit proces na een ajtelbaar

aantal schreden tot een einde.

Mijn vroeger voor deze stelling gegeven bewijs bestond in een

veralgemeening der Lindelöfsche melliode, maar ik kondigde tegelijk

een bewijs aan, dat zich aan het vernietigiiigsproces zelf aansluit.

Dit volgt hier; er is tevens in besloten een de bestaande in een-

voudigheid verre overtrellenil, van i2 onafhankelijk, en het vei-nieti-

gingsproces zelf volgend bewijs der hoofdstelling

:

We verdcelen de A',, in //-dimensionale kuben met ribbe a, elk

dezer kuben in 2'- deelkuben met ribbe - a, elk der laatste in

2" deelkuben met ribbe a, enzoovoort.
4

.\lle zoo geconstrueerde kuben tezamen vormen een aftelbare

kubenverzameling A'.

Zij vervolgens
f/

de gegeven afgesloten verzameling, dan bezit /v

een eveneens aftelbare deelverzameling A',, bestaande uit die kuben,

welke in hun itinnenste of op hun grens punten van n bevatten.

.Aan elke vernietiging van een geïsoleerd punt of geïsoleerd stuk

in n beantwoordt nu een vernietiging van minstens één *) kubus in

A, ; maar van deze hiatste vernietigingen is slechts een aftelb;iar

a^^mtal mogelijk, dus ook van de eerste, waarmee zoowel de Can-

torsdie hoofdstelling, als haar Schoenlliessdie uitbreiding zijn bewezen.

Noemen we <le restverzameling, die na vernietiging van alle isoleer-

bare stukken overblijft, het Schoen fliessche residu, ihin kunnen we op

grond van stelling 1 formuleeren

:

Stki.(.in<; 2. h'in Schümijliesch residu is een perfekte stukrerzameling

.

§ 3.

De structuur der perfekte stukrerzamelingen.

Laten <S, en S', twee stukken eener perfekte stukvcrzixmelingfi zijii.

1) 1. c. p. 165.

-) .Mallieiii. Annalen ü9; hel aldaar p. 141 — 11."), iii bi.'iiclit übcr die Mengen-

lehre II, p. 1?1—135 gegeven bewijs is onjuist.

»> Mathem. Annalen 08, p. 429.

*) Zelfs van uncindig vele.
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Laat het mogelijk zijn, een eindig aantal stukken van ;t zoodanig in

een rij, die *?, tot eerste en S, tot laatste element heeft, te plaatsen,

dat de afstand tnsschen twee op elkaar volgende stukken dier rij

l-Jeiner is dan a. We zeggen dan, dat S^ tot de a-groep van /S', behoort.

Behooren S^ en ,§, beide tot de a-groep van S^, dan behoort ook

S, tot de a-groep van S^, zoodat ft iiiteen\alt in een zeker aantal

"a-groepen". Dit aantal is eindig, omdat de afstand van twee ver-

schillende a-groepen niet kleiner dan a kan zijn.

Is a^ <^ a^, en zijn een Oj-groep en een a„-gi'oep \ an ft gegeven,

dan liggen deze óf geheel buiten elkaar, öf de «i-groep is in de a^-

groep bevat.

Zijn twee stukken <Sj en S., van ft gegeven, dan is er een zekere

maximumwaarde van a, waarvoor S-^ en S„ iu verschillende a-

groepen van ft komen te liggen. Die waarde zullen we noemen de

sprongioijdte tmn *5, en /S.^ in ft, en zullen we voorstellen door

a,, {S^ , /Sj).

Stellen we verder den afstand van S^ en S^ voor door « (-Sj , S„),

tlan convergeert o,,, (Sj , S^) met a {S^ , >S\) tot nul, maar ook omge-

keerd « {Si , 'S,) met öy {Si , S,). Anders toch zou convergentie van

Oa {Si , S^) tot nul meebrengen het bestaan eener samenhangende

deelverzameling van ft, waarin twee verschillende stukken van ft bevat

waren, wat onmogelijk is.

De maximumwaarde van a, waarvoor ;i in verschillende a-groepen

uiteenvalt, zullen we noemen de rerstrooiingswijdte van ft, en voor-

stellen door (f (ft). Deze verstrooiingswijdte van ft is tevens de grootste

waarde, die <t,« {S-^ , S^) voor twee stukken S^ en S^ van ft kan

bereiken.

De maximumwaarde van a, waarvoor ft in tenminste n verschil-

lende a-groepen uiteenvalt, zullen we noemen de n-deelige verstrooüng.f-

wijdte van ft, en voorstellen door (f„ (ft). Duidelijk is cf„ (ft) ^ tf (f^).

Voor ft bestaat verder een reeks van toenemende positieve geheele

getallen ni(ft), «^(fj), n^{^i), .... zoodanig, dat d„(ft) voor n tusschen

n (ft) en n (ft) gelijk is aan tf/;^.(y.)(ft). Deze grootheid <hiAj,){n) kunnen

we noemen de k^'^ i^erstrooiingswijdte van ft, en als zoodanig voor-

stellen door d(^")(ft).

We beweren nu, dat het altijd mogelijk is, ft in n\ perfekte stuk-

verzamelingen ft,, . . . . f»v„j te splitsen zoodanig, dat f^fi/,) < d'„,,(ft) en

Zij n.1; ^„^(fi) = rf(^)(ft), dan kunnen we het vereisehie aantal vi^

krijgen, door elke ft/, samen te stellen uit een zeker aantal rf('^'.'(ft)-

groepen van eenzelfde d'(''-'~''(ft)-groep. Dan zijn we ook zeker, dat

de voorwaarde «(fVi, . f'/ij ) ^ ^m, (f*) '^ vervuld.
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Verder kunnen we de rfW(/i)-groepen van eenzelfde d('--')(/!i)-groep

in een zoodanige lij plaatsen, dat de afstand tiisschen twee op elkjuir

volgende gioc[)en gelijk is aan <f'^)[(i). Zorgen we, dat elke (i/, viit

een niet onderbroken segment van zulk een rij bestaat, dan is ook

aan de voorwaarde rf(fi*) < ef,„, (fi) voldaan.

Splitsen we vervolgens op dezelfde wijze elke (ih in /h, perfekle

stukverzamelingen m,,, ith,„^_ zoodanig, dat <f{it/,i) < (f„^(iih) on

«(mA'1 > l^hu) ^ rf«-.(MA), en zetten we dit proces onbepaald voort.

Stellen we dan door r, een willekeurige rij van r indices voor,

dan is steeds

''^™,(fF,_l)=^"'. +"':+ •••• + "•, + 1-' (f) • . • •
(A)

De verstrooiingswijdte rf(Mc.) kan, daar »« een perfekte stukver-

zameling is. slechts voor onbepaalde aangroeiing van r tot nul con-

vergeeren ; uit de forniide (.1) volgt echter, dat voor oiil)cpaaIde

aanjrroeiing van r die convergentie tot nul ook werkelijk plaats heeft,

en dat wel gelijkmatig voor alle v^'' splitsingsproducten te zamen.

Tegelijk convei-geert de sprongwijdle van elke twee in eenzelfde

i'*^*-" splitsingsproduct gelegen stukken gelijkmatig tot nul, en conver-

geeren dus die splilsingsproducten zelf gelijkmatig ieder tot een

enkel stuk.

Is ten slotte een veranderlijk paar stukken van ii gegeven, dan kan

hun afstand alleen dan tot nul convergeeren, als de orde van het kleinste

splilsingsproduct, wixarin ze beide zijn bevat, onbepaald toeneemt.

De eenvoudigste wijze, waarop het genoemde splitsingsproces kan

worden uitgevoerd, is, door alle »u's gelijk aan 2 te nemen. Stellen

we iu dat geval de beide splitsingsproducten der eerste orde voor

door fj, en fi,, die der tweede orde door ƒ«„„, fij,,, fi„, ;i,,, enzoovoort,

dan worden op deze wijze de verschillende stukken van (i in ccn-

écnduiditre corres|>ondentie gebracht met de verschillende uit cijfers

O en 2 bestiwnde fundamentaalreeksen. Kn wel convergeeren twee

stukken dan en slechts d;in tot elkander, wanneer iiel bcginsegment,

dat hunne fundamentaalreeksen gelijk hebben, onbeitaald aangroeit.

Beschouwen we hiernaa.st, op het lineaire contiinium der reëele

getallen tusschcn O en 1, de perfekte puiictueclc verzameling .t van

die gelallen, welke in het drietallig stelsel kuinicn worden voorgesteld

door een oneindig aantal cijfers O en 2 achter de komma. Hel

geometrische ordel\ pe van .t zullen we voorstellen door s-

Twee tot .t l)ehoorende getallen convergeeren diin en slechts dan

tul elkander, wanneer het beginsegment, dat de cijferreeksen van

beide gelijk hebiien, onbepaald aangroeit.
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Brengen we dus een zoodanige één-éénduidige correspondentie

tussclien de stukken van fi en de getallen van rt tot stand, dat voor

elk stuk van ft de indexreeks gelijk is aan de cijferreeks achter de

komma van het correspondeerende getal van .-r, dan correspondeert

met een grensstuk van een fiindamentaalreeks van stukken van ft

een limietgetal van de correspondeerende getallenreeks in -tt, zoodat

we kunnen tbrmuleeren

:

Stelling 3. Elke perfehte stukverzameling bezit het geometrische

ordetype S.

Voor het geval, dat de beschouwde verzameling punctueel is, en

in een plat vlak ligt, vloeit deze stelling onmiddellijk \oort uit de

volgende bekende eigenschap

:

Door elke vlakke afgesloten punctueele verzameling laat zich een

enkelvoudige kurvenboog leggen.

De in § 2 vermelde stelling van Schoenfi.ies met stelling 3 com-

bineerende, kunnen we uitspreken:

Stelling 4. Elke afgesloten verzameling bestaat uit een geometris-ch

ordetype s van stukken, plus een aftelbare verzameling van stukken.

§4.

De groepen van het geometrische ordetype ^.

Zooals ruimten groepen van één-éénduidige continue transformaties

toelaten, wier geometrische ordetypen ') weer ruimten zijn, n.1. de

eindige continue groepen van LiE, laat het geometrische ordetjpe y

groepen van één-éénduidige continue transformaties toe, die eveneens

van het geometrische ordetype u zijn.

Om zulke groepen te construeeren, gaan we uit van de in § 3

uitgevoerde verdeeling van de verzameling ft in »?, ,,deelen der eerste

orde" ftj , fjj , . . . . f^,«, , van elk van deze deelen der eerste orde in

nu „deelen der tweede orde" ft/,i, ft7i2, fttó, • • • • ft/iw^, enz.

De deelen der eerste orde onderwerpen we aan een willekeurige

transitieve substitutiegroep van mi elementen, waarvan we de orde

door p^, en die we zelf door g^ voorstellen.

Daarna onderwerpen we de deelen der tweede orde aan een zoo-

danige transitieve substitutiegroep g„ van ni^ m„ elementen, die de

deelen der eerste orde als systemen van imprimitiviteit, en g^ als

substitutiegroep dier systemen in elkander bezit. De orde van ƒ/., kunnen

we dan voorstellen door p-, p„.

1) In dit bijzondere geval vroeger door m'y ,Paranielermannigfaltigkeiten" ge-

noemd. Vgl. Mathem. Annalen 67, p. 247.
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De eenvoudigste wijze, om zulk een groep (/.^ te cnnstniecren, is,

Iieni te kiezen als het directe product van g^ en een substitutie-

groep '/.., die \an de deelen der tweede orde den eersten index

onveranderd laat, en den tweeden index omzet volgens een enkele

transitieve subslitutiegroep van /»„ elementen.

Ver\olgens onticrwerpen we de deelen der derde orde aan een

zoodanige transitieve subslitutiegroep y, van in^in.ni, elemcnton, die

de deelen der tweede orde als systemen van imprimilivileit, en

ƒ/, als subslitutiegroep ilier systemen in elkander l)ezit. De orde van

(/, kunnen we dan voorstellen door p^ /j, p^.

Op deze wijze construocrcn wc een fnndamcntaalrccks van sub-

stitutiegroepen //p.'/;,ƒ/,, . . •

Zij T, een willekeurige substitutie uit
//i ; t„ een substitutie uit (/.^,

die op den eersten index der doelen der tweede orde denzelfdcu

invloed heeft als T^, r, een suitstitutie uit v,, .die op de beide eerste

indices der doelen der dei'de orde denzelfden invloed heeft als t,
;

enzoovoort.

Het geheel der substituties t„ bepaall dan een substitutie der fun-

damentaalreeksen van indices in elkander, m.a.w, een transfonnaüeT

der .stukken ran (i in elkander.

Deze transformatie is vooreerst één-éénduidig ; immers twee ver-

schillende stukken van ii liggen in twee verschillende deelen van een

zekere, b. \-. de r'''^ orde, en deze worden door r in weer twee ver-

schillende deelen der /"'"^ orde getransformeerd.

Is verder <S, , »S„ <S„ . . . een fundamentaalrccks van stukkon, die

X als luuir eenig grensstuk bezit, dan moet, als ;. (h) de laagst

mouolijke orde is zoodanig, dat S,, en & in verschillende deelen

dier orde liggen, ;. («) met n onbepaald toenemen.

Door de transformatie t gaivt de fuudamontaalreoks dus over in

een nieuwe fiuidamenliuilrecks, die als eenig grensstuk iicoft liol stuk,

wiuirin .S',„ door t overgaat.

Als slukverzamcling wordt dus [i door t contiim getransformeerd.

Zij t',, t',, r',, . . . een reeks van sui)slitulies, die aan dozolfde voor-

waarden voldoen, als boven aan T,,r,, t,,... zijn opgelegd. Is dan

T, t', = t", ; T, t', ^= t", ; enz., dan voldoet de reeks t",, t",, t"„ . . .

eveneens aan de genoemde voorwaarden.

Worden verder t' en t" op dezelfde wijze gedefinieerd, als zooeven

T, dan is r t' = r".

De tran.s/onnalie.1, die aan de voor r (je.itelde voorioaarden voldoen,

vormen dies een i/roeji, die ire door g zullen raor.stellen.

()n\ hel geometrische ordelype dezer groe[i te onderzoeken, ver-

doelen we op de in ^ 3 aangegeven wijze een pcrfekte stukver-
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zameling q in p^ deelen der eerste orde q^, q„ ,...., q^^; elk daarvan

in p^ deelen der tweede orde Q!n, Qh2, , Qhp„; enzoovoort.

De p^ substituties van (/^ brengen we nu in één-éénduidige corre-

spondentie met de deelen der eerste orde van q. Vervolgens de p^j}^

substituties van g., in een zoodanige één-éénduidige correspondentie

met de deelen der tweede orde van o, dat als een substitutie van

^5 en een substitutie van g^ op den eersten index van de deelen der

tweede orde van [i denzelfden invloed hebben, het met de eerste

correspondeerende deel der tweede orde van q ligt in het met de

laatste correspondeerende deel der eerste orde van q. Evenzoo brengen

we de pi ^2 p, substituties van g, in een zoodanige één-éénduidige

correspondentie met de deelen der derde orde van q, dat als een

substitutie van g, en een snbstitutie van g^ op de eerste twee indices

van de deelen der derde orde van
f»

denzelfden invloed hebben, het

met de eerste correspondeerende deel der derde orde van q ligt in

het met de laatste correspondeerende deel der tweede orde van q.

Enzoovoort.

De met een reeks Ti,t„, Tj,... correspondeerende deelen van q

convergeeren dan tot een enkel stuk van q, dat we aan de uit de

reeks afgeleide transformatie t laten beantwoorden. Omgekeerd be-

antwoordt dan aan elk stuk van q een transformatie r, en de zoo

bereikte correspondentie is één-éénduidig.

Verder convergeeren twee transformaties t en t' dan en slechts

dan tot elkander, wanneer de bijbehoorende reeksen Tj , t„ , T3 , . . . .

en t'j , t'j , t', , . . . . een onbepaald aangroeiend beginsegment gemeen

hebben, dus wanneer de correspondeerende stukken van q tot elkaar

convergeeren. De correspondentie iusschen de transformaties r en de

stukken van (> is dus continu.

De transformaties t, m. a. w. de transformaties der groep g, zijn

dus in één-éénduidige, continue correspondentie gebracht met de

stukken van q, zoodat g het geometrische ordetype C bezit.

Wanneer we nu nog aan elke substitutiegroep //„ toevoegen een

eindige groep </'» van één-éénduidige continue transformaties van (i in

zichzelf, die van de stukken van ft de eerste 71 indices omzet vol-

gens g,i , doch alle volgende indices onveranderd laat, dan conver-

geert de fundamentaalreeks der groepen g\ ,
g' „, g\, . . . gelijkmatig

tot de groep g.

De verzameling der groepen g van het geometrische ordetjpe ,

die op de aangegeven wijze kunnen worden geconstrueerd, bezit de

machtigheid van het continuüm. Immers reeds de verzameling der

uit priemgetallen gevormde reeksen m^ , m„ , m.^ , . . . bezit deze mach-



( 841 )

tijjliciii, en twee verscliillemie dier reeksen geven aanleiding tot

versriiillende groepen g.

We knnnen het voorgaande aldus samenvatten

:

Stklling 5. Het (jeometrische ordelijpe y Iaat oneindiy veel uit een

geometrisch ordelijpe ^ van e'én-e'éuluidü/e, continue transformaties

bestaande groepen toe: tot elk dier groepen wordt door een funda-

uientnah-eeLi van elk uit een eindig aantal één-éénduidige, continue

transformaties bestaande groepen gelijkmatig geconvergeerd.

Vatten we in het bijzonder die groepen g in het oog, voor welke

op de in den !\anvang dezer ^ omschreven wijze telkens y» is ge-

kozen als liet directe product van //n-i en een groep y,,, dan kun-

nen we in het bijzonder lormuleeren :

Stki.ling 6. Het geometrische ordetgpe Z laat oneindig veel uit een

geometrisch ordetype C van ém-éénduidige. continue transformaties

beslaande groepen toe, die gelijkmatig convergente directe producten

zijn van een fundamentaalreeks van eindige groepen van ééni-één-

duiilige, continue transfonnaties.

§ 5.

De pseudo-optelUng in liet geometrische ordetype ^.

Kiezen we de in stelling G bedoelde factorgroepen zoo eenvoudig

mogelijk, ii.l. y, als de bij een zekere rangschikking bchooi-ende

groep van cyklische verschuivingen van den eersten index, en

evenzoo elke •/„ als de bij een zekere rangschikking behoorende

groejt van cyklische verschuivingen van den n'^'^" index
; g is dan

commutatief en enkelvoudig transitief, en een transformatie van g
is tloor <len stand, dien ze aan een der elementen van

f«
geeft,

eenduidig bejuuild.

Kiezen we verder een willekeurig stuk van n uil als nulstuk.

Stellen we dit voor door .S',, en de transformatie, die S^ overvoert

in .S, en die daardoor bepaald is, door „^ S-" Dat het stuk «S',3

door deze transformalic wordt overgevoerd in Sy, wordt dan uit-

gedrukt door

S^ -|- 5a := Sy,

welke bewerking associatief en commulaliof is.

Kiezen we ten slotte, om de overeenkomst met het gewone rekenen

zoo groot mogelijk te doen zijn, alle ?n„'s gelijk aan 10, nemen we

voor elk tiental van h'^* indices de cijfers 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 in

deze rangschikking, en geven we aan het iiul>tuk slechts indices O.

De stukken van ji kunnen wc dan ccn-écnduidig voorstellen door

de vei-schillendc oneindig voort lofipende decimaalbreuken tusschcn O
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en 1, waarbij intussclien eindige deciinaalbreuken niet optreden, en

0,30 niet gelijk is aan 0,29i terwijl elke groep y„ bestaat uit de

verschillende wijzen, waarop men alle n^^ decimalen met eenzelfde

getal kan vermeerderen, modnlo 10.

Nu verstaan we volgens het bovenstaande onder 0,5473... ^0,9566...

de decimaalbreuk, waarin 0,5473 . . . wordt overgevoerd door de trans-

formatie, die 0,0 overvoert in 0,95fi6 . . . , of, wat op hetzelfde neer-

komt, de decimaalbreuk, waarin 0,9566 . . . wordt o\ergevoerd door

de transformatie, die 0,0 overvoert in 0,5473 . . .

De bewerking, die deze decimaalbreuk geeft, en die \ve, omdat

ze associatief en commutatief is, kunnen noemen de „pseudo-optellincf

van 0,9566 .... bij 0,5473 geschiedt juist zooals de gewone

optelling, met dit onderscheid, dat op elke decimaal plaats het over-

schot boven 10 wordt verwaarloosd, dus do verschillende decimaal-

plaatsen elkaar niet beïnvloeden. Derhalve is

:

0,5473 + 0,9566 = 0,4939

Verstaan we analoog onder 0,5473 . . . . :^ 0,9566 .... de decimaal-

breuk, waarin 0,5473 .... wordt overgevoerd door de transformatie,

die 0,9566 .... overvoert in 0,0 , en noemen we de bewerking, die

deze decimaalbreuk geeft, de „pseudo-aftrchkiwj" \an 0,9566 ....

van 0,5473 . . . ., dan geschiedt deze pseudo-aftrekking op dezelfde

wijze als de gewone aftrekking, met dit onderscheid, dat het ,,Ieenen"

niet gaat ten koste van de voorafgaande decimaalplaatseu, dus weer

de verschillende decimaalplaatseu elkaar niet beïnvloeden. Zoo is dus:

0,5473 . . . . ^ 0,9566 . . . . = 0,6917 ....

Pseudo-optelling en pseudo-aftrekking geven, door de bewerking

slechts met een groot genoeg eindig aantal op elkaar volgende cijfers

direct achter de komma uit te voei'en, in het ordetype '^ een resultaat,

dat met het ware tot in eiken gewenscliten graad van nauwkeiu'igheid

overeenkomt. Ook hierin staan ze gelijk met de gewone optelling

en aftrekking van reëele getallen.

Wiskunde. — De Heer Schoute biedt een mededeeling aan van

Dr. W. VAN DER WouDE, getiteld: ,,De kubische involutie van

den eersten rang in 't platte vlak."

(Mede aangeboden door den Heer D. J. Korteweg).

1. Is V een plat vlak, dan is 't op verschillende wijzen mogelijk

de punten van V zoo in groepen van drie aan elkaar toe te voegen,

dat een willekeurig punt deel uitmaakt van slechts een groep. Is

P, een punt van T", dan moeten er tusschen de coördinaten \an P,

en die van de andere punten der groep, waartoe Pj behoort, dus
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eenige belrekkingen bestaan, waardoor die andere punten volkomen

bepaald zijn. 't Is echter mogelijk, dat /^, zoo gekozen kan worden,

tlat aan een dezer betrekkingen identiek wordt voldaan: in dat geval

zal P^ deel uitmaken van oneinilig veel groepen.

Wij gaiin nu van de volgende bepaling uit:

De punten van een vlak V vormen een hihische involutie van den

eersten rang, vanneer zij zoo in t/roepen van drie aan elkaar zijn

toegevoegd, dal {met uitzondering van enkele bepaalde punten) elk

punt slechts deel uitmaakt van één groep.

Een driehoek, waarvan de hoekpunten tot een zelfde groep behoo-

ren, noenion wij een inrolutiedrieltoek, elk punt dat een hoekpunt van

meer dan één en du.s van oneindig veel involutiedrichoeken is, een

bijzonder punt der involutie ; elk punt ; dat met één zijner toegevoegde

punten samenvalt, heet een duhhelpunt. Draait een der zijden \au

een involutiedrielioek om een vast punt, dan zal 't derde hoekpunt

van dezen tlriehoek een rechte of kromme \ï]nhcsv\in]\'en; uiij zullen

ons bij dit onderzoek beperken tot 't geval, dat een hoekpunt van een

involutiedriehoek een rechte lijn beschrijft, als de overstaande zijde om
een vast punt draait.

2. Als de punten van een vlak T nu een kubisehe involutie van

den eersten rang vormen, die voldoet aan de zooeven genoemde
voorwaarde en die wij verder door (/,) zullen aanduiden, dan kunnen
wij -Mxn elk punt van ('de verbindingslijn zijner toegevoegde punten

projectief toevoegen. Elk hoekpunt van een involutiedriehoek en zijn

overslaiinde zijde zijn dan pool en poollijn ten opzichte van een

zelfde kegelsnede, die wij in "t vervolg steeds 7, zullen noemen

;

elke involutiedriehoek is een pouldriehoek van •/,. 't Is duidelijk, dat

niet omgekeerd elke iKxildriehoek van •;., een involutiedriehoek van

(i,) is; immers elk punt van V is een hoekpunt van oneindig veel

pooldriehoeken van 7,, maar vau slechts één involutiedriehoek. Is

echter .S' een bijzonder punt der involutie, dan moet N een hock|)unt

zijn van oneindig veel involutiedriehueken, dus is elke |)Ooldriehoek

van -/., die .S' tot hoekpunt heeft, tevens een involutiedriehoek. Wordt
een i)unt (r der kegelsnede 7, als lioekjunit van een involutiedriehoek

aangenomen, dan UKjet een der beide andere hoekpunten met tr

siimenvallen, dus (i is een dubbel|)unt der involutie; 7,, de meetkundige

plaats dezer dubbelpunten, is de dubbelkromme der involutie.

Elke lijn /, wier pool teu opzichte van y, geen bijzonder |Mnii

der involutie is, is een zijde van slechts één involutiedriehoek, n.1.

van dien di-ielioek, die de pool van / tot hoekpunt heeft. Daaren-

tegen is elke lijn, wier pool een bijzonder punt is, een zijde van
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oneindig veel involutiedrielioeken, die alle dat punt tot hoekpunt

hebben. Hieruit volgt, dat ook de lijnen van V een kubisclie invo-

lutie {i\) van den eersten rang voi-men ; de poollijnen der bijzondere

punten van {i^) zijn de bijzondere lijnen van {i\), de raaklijnen van

y, zijn hare dubbellijnen en y^ is liaa^- dubbelkromme. Beide involu-

ties zijn ten opzichte van y, polair verwant.

De involutiedriehoeken van 7, zijn alle pooklriehoeken van een

zelfde kegelsnee y,, die tevens de dubbelkromme van (ij is. De lijnen

van V vormen een involutie (i'J, die ten opzichte van y, de pool-

figuur van (ij is. Elke pooldriekoek van y,, die een bijzonder punt

der involutie tot hoekpunt heeft, is tevens een involutiedriehoek.

3. Wij laten een punt een lijn a^ beschrijven en vragen naar de

meetkundige plaats zijner toegevoegde punten. Trekken wij door

A^, de pool van a^ ten opzichte van y„, een willekeurige lijn pi,

dan ligt P^, de pool van p^, op «1, terwijl de beide punten, die aan

P, zijn toegevoegd, op p^ liggen ; deze beide punten liggen ook op

de gevraagde meetkundige plaats. Bovendien is A^ zelf aan twee

punten van a, toegevoegd, zoodat A^ een dubbelpunt van de ge-

vraagde kromme is en elke lijn door^^j deze dus in een dubbelpunt

en nog twee punten snijdt. We vinden derhalve :

Beschrijft een der hoekpunten van een involutiedriehoek een lijn ai,

dan beschrijven de beide andere een kromme a* van den vierden

graad met een dubbelpunt in A^, de pool van a^ ten opzichte van y,.

Daar a^ alle bijzondere lijnen snijdt, liggen alle bijzondere punten op a*.

Een paar eigenschappen dezer kromme a* worden liicr nog mede-

gedeeld :

1°. Laten A, en A^^ de punten zijn, die aan A^ zijn toegevoegd,

dan moet de poollijn van A, ten opzichte van y, — dat is dus de

lijn Al A^ — «'' snijden in A^ en in de punten, die met ^4, een

involutiedriehoek vormen. Deze beide punten zijn A^ en A^. Dus

zal a* in A^ door de lijnen A.^ A^ en A^ A^ worden aangeraakt;

yl^ en ^3 zijn snijpunten van a^ en a\

2°. Behalve in A^ en A^ zal «'' nog in twee punten door a, ge-

sneden worden; deze punten zijn tevens de snijpunten van a^ en y,.

3°. Behalve in deze laatste punten zal «* nog in 6 punten door

y, gesneden worden ; de raaklijnen in deze 6 punten aan tt* moeten

door A-i gaan. Hieruit volgt, dat u* van de tiende klasse is waarmee

de Plückersche getallen van «^ volkomen bepaald zijn In =. 4, m = 10,

d=zl). Dit sluit, want 't is gemakkelijk na te gaan, dat «" behalve

^1 geen enkel dubbelpunt bezitten kan.
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4. Doorloopt een lioekpunt van een involutiedrielioek een lijn,

waarop een bijzomlcr punt ligt, dan ontaardt de kromme, door de

beide andere hoekpunten beschreven, in de poollijn van dat bijzondere

punt en een Kromme, die van den derden graixd moet zijn. Doorloopt

een hoekpunt van een involutiedriehoek een bijzondere lijn ,<, dan

zal één der beide andere hoekpunten een vast punt zijn n.1. de pool

van ,s-, en 't andeie punt zal s zelf doorloopen en nog evenveel

lijnen als er bijzondere punten op a liggen. Daar beide punten

tezamen een kromme van den vierden graad moeten beschrijven,

zullen dus 3 bijzondere punten op .v liggen. Eveneens is elk bijzonder

punt 't snijpunt van 3 bijzondere lijnen.

Is nu weer <i, een willekeurige lijn en heeft ook «* dezelfde betee-

kenis als boven, dan zal de kromme a* een lijn 6, vier maal snijden;

hieruit volgt, dat 't vier maal gebeurt, dat een punt van a, en een

punt \an />, hoekpunten zijn van een zelfden involutiedriehoek. Deze

hoekpunten noemen wij P^,(2^,R,,Si en 1\ , (2, y I^t > •'^t
terwijl

de derde hoekpunten dezer driehoeken door P, , Q, , /?, , 6', mogen

worden voorgesteld ; verder is J", 't snijpunt van a, en i, en zijn

Tj en T, de iieide punten, die met 1\ een involutiedriehoek vormen.

Doorloopt nu een punt de lijn i?»,, dan beschrijven zijne toegevoegde

punten een kromme ,i' van den vierden graad; «^ en ,V hebben 16

snij[»unten. Deze zijn:

1°. de beide punten T, en 7',

;

2°. de vier i)unten P, , Q, , li, , S, ;

3°. nog tien punten, die dus de eigenschap bezitten, dat er aan elk

hunner twee, dus oneindig veel puntenparen zijn toegevoegd en die

dus de bijzondere punten zijn. Dus:

JJe inrolutii- [i,) luefl 10 bijzondere imiUeii; hunne pooUljnen zijn

de 10 bijzondere lijnen van (*',).

Deze hijzondei-e elementen hebben zoodanige ligging, dat op elk

dezer lijnen drie dezer punten liggeii en in elk der punten drie der

lijnen elhinr snijden: zij eonnen (his een configuratie (10, , 10,).

Is .f,, een bijzondere lijn en .S',, haar pool ten opzichte van y,

,

dan zijn er behalve *S',j nog 6 bijzondere punten, die niet op .Vu

liggen. Is .b'i, een «lezer punten en .«,, de poollijn van .S',,, dan is

't snijpunt van .v,, en .v,, tevens de pool van S,,-b',,. Dit punt vormt

een involutiedriehoek met .S',, en nog een punt van ó,, en een r/m/t'/m

met S^, en een jtunl van .v,, (een „anderen", daar .S',, en <S,,, die

niet op eikaars poollijn liggen, geen hoekpunten van een zelfden

involutiedriehoek kunnen zijn); dus is ook 't snijpunt van ,y,, en .v,,

een bijzonder punt en .S',,-S',, een bijzondere lijn.

Elke lijn, die 2 bijzondere punten verbindt, die niet op elkaar.

i
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poollijn liggen, is een bijzondere lijn; elk punt, dat't snijpunt is van 2

bijzondere lijnen, die niet door eikaars pool gaan, is een bijzonder punt.

Op A"i5 de poollijn van S^„ liggen 3 bijzondere punten; de overige

6 worden met .9,, verbonden door 3 bijzondere lijnen. Elke lijn, die

*S'i5 verbindt met een der bijzondere punten op *";, , is dus geen

bijzondere lijn, daar slechts 3 dezer lijnen door <S'i, gaan.

Wij kunnen de ligging der bijzondere punten aangeven door 't

\olgende figuurtje, waarbij de indices zóó gekozen zijn, dat steeds

de punten Sik, Su en Sn op een zelfde lijn liggen, de lijnen sik

,

Ski en Sii elkaar in een zelfde punt snijden en 't punl Sik en de lijn

Sik eikaars pool en poollijn zijn ten opzichte van y,

.

5. Wij laten een punt een kegelsnee «^ en een ander punt een

lijn bi beschrijven ; de beide punten, die aan 't eerste zijn toegevoegd,

dooi'loopen een kromme «", die aan 't tweede zijn toegevoegd, een

kromme /3\ Daar ji" en «„ elkaar in 8 punten snijden, moeten ook

i, en (tn 8 punten gemeen hebben, dus is «" een kromme \'an den

achtsten graad ; wij zullen haar verder «* noemen. Daar u„ alle

bijzondere lijnen tweemaal snijdt, zal «"^ in elk der 10 bijzondere

punten een dubbelpunt bezitten.

Is «2 om een involutiedriehoek beschreven, dan heeft «** ook in

de hoekpunten van dezen driehoek dubbelpunten. Daar alle involutie-

driehoeken tevens pooldriehoeken zijn van een zelfde kegelsnee y,

,

kunnen wij om elk [)aar in\olutiedriehoeken een kegelsnee besehrij\en;

is een kegelsnee /ï^ om 2 dezer driehoeken beschreven, dan zal de

aan haar toegevoegde kromme (5* in haar omtrek 6 dubbelpunten

hebben. Ook de nog overige snijpunten van ji, en i?" zijn gemakkelijk

aan te geven ; 't zijn de 4 snijpunten van jï^ en 7,

.

We weten bovendien, dat een kegelsnee, die beschreven is om
een involutiedriehoek en door 2 der hoekpunten van een anderen
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iiivolutiedrielioek, ook 't derde lioek|iuiil van dezen laatslen moet
bevatten.

6. 't Is ook duidelijk, dat wij gemakkelijk kegelsiieden kunnen
aanbrengen, die om 3 involutiedrielioeken beschreven /.iju ; tlaarvoor

brengen wij een kegelsnee «, door de liockpunten van een wille-

keurigen iiivolutiedriehoek en door 2 bijzondere punten, die niet op
elkiuxrs poollijn liggen: hiervoor kiezen wij S^, en S^,. Daar a, om
een pooldriehoek van y.. beschreven is, is zij oui (iiieiiidig veel dezer

driehoeken beschreven : verder is elke jiooldrieiioek \ an y^, die een

der bijzondere |iuntOM tot hoekpunt heeft, tevens een involuliedrielioek,

zoodat «, om drie iuvolutiedriehoeken beschreven is.

Xii zal do kromme «" in den omtrek van a. 9 dubbelpunten be-

zillcn, dus moet zij ontaarden en «, een der deelen zijn, waarin zij

uiteenvalt. Is P, een willekeurig punt van «,, dan zal dus steeds

een van de beide punten P, en I\, die met J\ een invohitietlriehoek

vormen, ook o\) «, liggen, dus ligt ook 'l derde hoekpuiil o\> «,(5).

I^aten wij im /^, de kegel^nee «. beschrijven, dan zullen P^ en P
dezelfde kromme doorloopen : telkens echter als P, samenvalt met

een der bijzondere i)nnten 0|) «,, zullen P, en P, aan Kcon andore

voorwaarde gebonden zijn, dan dal zo op de poollijn \;ui dal pimi

moeten |liggen en met P, een pooldriehoek van y, moeten vormen.

Dus de deelen, waarin a" ontaardt, zijn

:

1°. de kegelsnee «,, die dubbel geteld moet worden
;

2". evenveel lijnen, als er bijzondere punten oj) «i, liggen.

Hieruit volfït, dat er behalve .S',, en N,, nog 2 bijzondere punten

op «, liggen.

Dit laatste bewijzen wij ook nog op een andere wijze ; wij bren-

gen nog een tweede kegelsnee ji, aan, dje om een involutiedriehoek

Q, Qi Qi en door .S',, en .S,, beschreven is; deze z;al «, nog in twee

punten snijden, die beide van twee, dus van oneindig veel involutie-

drielioeken hock|)unten zijn en dus bijzondere punten zijn. Bren"-en

we nog een kegelsnee ff, aan, dio oiu eon involutiedriehoek A', /?, /?,

en door .S',, en .S,, beschreven is, dan moet ook deze «, nog snijden

in twee bijzondere punten; deze moeten dezelfde zijn als de snij-

punten van «, en ,^,, omdat op «, niet meer dan 4 bijzondere punten

kunnen liggen. Dus zullen alle kegelsneden, die door aS,, en «S,, gaan

en verder ora één, dus om oneindig veel iuvolutiedriehoeken be-

.s<-hreven zijn. een bundel vdrmen ; de beide andere basispunten van

dezen bundel zijn ook bijzondere punten. Deze bepalen wij eerst

:

kiezen wij als <J, 'r lijnenpaar S,^ en 5„ en als d, 't paar .S„ en 6'„,

dan blijkt 'l, dal .S,, en .S',» <lo bedoelde basispunten zijn. Dns:

56
Vei-slag.-n >li-'r Afdocling Naluiirk. 1)1. XVlll. A". l'.IOtt 10.
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Zijn (ie. 10 bijzondere jtunteu- en daardoor ook de dubbelkroiame y,

der involatie bekend, dan kunnen nvj de involatiedrieJweken aldun

voorthremjen :

Wij kunnen 5 verschillende kegelsnedenbundeh aanbrengen, waarvan

elke kegehnee om oneindig veel pooldriehoeken van y, beschreven is,

die dan tevens de bedoelde involutiedriehoeken zijn ; de basispunten

dezer bundels bestaan uit de puntenstelsels {S^^, S^^, S^t, Si^),{S^^, S^^,

0,4, aSjs), (0,3,053,03^,0,5), (oi4, *S,4, Oj4, iS,.) en (015,035,035,045).

Deze bundels zullen wij in 't vervolg respectievelijk {B^), (B,),

(Bj), (B,) en (B^) noemen.

Zijn «, en «, twee kegelsneden, de eerste willekeurig uit (B^), de

tweede willekeurig uit (i>j) genomen, dan zullen deze beide 4 snij-

punten hebben, 11. 1. .S',5 en de hoekpunten van een involutiedriehoek.

Nu kan 't op twee \'erschillende wijzen gebeuren, dat 2 dezer snij-

jiunten samenvallen: 1". kan *§,, tevens een hoekpunt van den

involutiedriehoek zijn, 2°. kan een dezer hoekpunten op de dubbel-

kromme y, liggen. In elk dezer beide gevallen zullen «1 en «, slechts

drie verschillende punten gemeen hebben, maar elkaar bovendien in

een dezer punten aanraken.

7. Uit deze 5 bundels kiezen wij er een — b.v. (B^) — willekeurig

uit; een willekeurige kegelsnee (f^ uit (B^) is om oneindig veel invo-

lutiedriehoeken beschreven, wier hoekpunten een involutie van den

derden graad in haar omtrek vormen. Deze heeft 4 dubbelpunten in

de snijpunten van rf.^ met y^, de dubbelkromme der involutie (ï,).

Omgekeerd snijden de kegelsneden uit den bundel {B^) een involutie

van den vierden graad op 7, in; deze laatste heeft 6 dubbelpunten

in de punten, waarin y, door een kegelsnee uit (5,) wordt aan-

geraakt. In elk dezer punten zijn dus 3 punten samengevallen, die

tezamen een groep van (^3) vormen. Derhahe:

De involutie {i,) heeft 6 driedubbelpunten ; in elk dezer punten

wordt y, aangeraakt door een kegelsnee uit elk der bundels {B^), {B„),

{B,), (£4) en (B,).

8. Een punt, welks toegevoegde punten samenvallen, noemen wij

een vertakkingspunt, de meetkundige plaats dezer punten de ver-

takkingskromnie. Laten wij een punt (r de kegelsnee y. doorloopen,

dan moet de kromme van den achtsten graad, voortgebraclit door de

aan G toegevoegde punten, ontaarden in 2 deelen, waarvan 't eene

yj zelf en 't andere de vertakkingskromme is. Hieruit volgt, dal deze

laatste van den zesden graad is en in de 10 bijzondere punten

dubbelpunten bezit; zij is dus rationaal, zooals behoort, daar ze punt

voor punt met een kegelsnee overeenkomt.
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Ook op ccii andere wijze kunnen wij den Riaad \aii do vor-

takkiiigskroinn)e gemakkelijk afleiden; beschrijft een punt een lijn a,,

dan doorloopen de toegevoegde punten een kromme «', die niet 7,

8 snijpunten lieeft, waarvan er twee samenvallen met de snijpunten

van '/, en 7,, terwijl de andere op 6 snijpunten van (/, met de ver-

takkingskronime wijzen.

Is ^r,, een ]nint der duhltelkrommc 7_. en </ de raaklijn in dat

punt ivm 7,, dan zal 7 de veilakkiugskionime in 6 [lunten snijden,

waarvan één G', met 't dubbelpunt Gj, een groep van toegevoegde

punten vormt ; in de driednbbelpunten der involutie zullen dus 7.

en de vertakkingskromme elktvir moeten aanraken.

Dl' rertakkuhi.-ikruinine is een nitioiiah; kromme van den zesden

ijniad, die in de bijzondere punten duhbelpunten heeft en de dubhel-

kroinme in de driednbbelpunten der involutie aanraakt.

<>innerkinii. Een ralionale kromme van den zesden graad iieett

10 dubbel()unten, waarvan er ecliter slechts 8 willekeurig aangenomen

kunnen worden ') ; uit 't iwora/gaande volgt echter, dat 10 punten,

die een 67' (10,, JO,) bepalen, steeds dubbelpunten kunnen zijn van

een rationale kromme van den zesden graad.

In een anderen vorm maakt C F. Gkiser (zie zijn in het volgend

nunnner iwngehiialde geschrift) dezelfde opmerking.

9. Wij willen nu 't voorafgaande toepassen op eenige vraag-

stukken uit de Driedimensionale Meetkunde. Daarvoor beschouwen

wij den bundel (/>') van kubische ruimlekrouimen, die door 5 vaste

punten I\, P,, P,, P^ en P, gebracht kuiuien worden. Deze snijden

op een willekeurig vlak V een kubische involutie van den eersten

rani; in; de lijnen /\ Pj snijden 1" in de bijzondere punten Sij, <le

vlakken Pi: Pi J',,, snijden 1' in de bijzondere lijnen .Vy der involutie.

Door een willekeurig jiunt van K gaat slechts een kromme uit dezen

bundel, door een bijzonder punt »S'y gaan echter oneindig veel kronmien,

die alle ontaard zijn in de vaste lijn /\ Pj en een veranderlijke kegel-

snee; deze kegelsneden vormen een bundel met Pi., Pi, P,„ en 't

snijpunt van P Pj met 't vlak Pk Pi P,n fils basispunten. Elk dubbel-

punt der involutie in l" is nu een punt, waarin een ruimtekromme

uit den bundel (B) 't vlak V raakt; 't derde snijpunt dezer kromme
met ]'' is een punt der vertakkingskronnne, dat met 'I raakpunt

een groep van onderling toegevoegde punten der involutie vorinl.

Een driedublielpunt der involutie is een jiunt, waarin een ruimte-

kromme uit {B) door V geosculeerd wordt. Hieruit volgt:

-) Salmon-Fiedleh : Hölierc ebene Kurven, Zweite Auflage, pa^;. 42.
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1". Alle kuUsche ruimtekrommen, die door 5 gegeven punten gaan

en een gegeven vlak V aanraken, vormen een oppervlak F'" vanden

tienden graad, dat V aanraakt in een kegelsnee en V bovendien nog

snijdt volgens een rationale krouime van den zesden graad.

2°. Er zipi 6 kubische ruimtekrommen, die door 5 gegeven punten

gaan en een gegeven vlak tot osculatievlak hebben.

Als een bijzonder gsval van deze laatste stelling hebben wij nog:

door 5 gegeven punten gaan 6 ruimteparabolen.

Door den bundel (B) van kubische ruimtekrommen met P^, P^,

Ps, P, en Pj als basispunten wordt een vlak T" volgens een kubische

involutie van den eersten rang gesneden. Is « een kromme uit dezen

bundel, die V in A^, A^ en ^-l, snijdt, dan wordt « uit A, gepro-

jecteerd door een kegel, die T volgens de lijnen A^ A, en A^ A,

snijdt. Raakt echter een kromme y uit (B) "t vlak T in een punt

(tj, en snijdt zij V bovendien in een punt G,, dan wordt y uit

(ti2 geprojecteerd door een kegel, die F snijdt volgens G^JJ, en

de raaklijn in G^., aan y; uit G^ wordt y geprojecteerd door een

kegel, die V volgens G^G^, aanraakt. Wij hebben gezien, dat G^,

op de dublielkromme en G^ op de vertakkingskromme der involutie

moet liggen, terwijl G^G^, de eerste aanraakt; zal dus een kwadra-

tische kegel door de basispunten van den bundel (B) gaan en boven-

dien V aanraken, dan moet zijn top op de vertakkingskromme liggen

en de raaklijn met F moet de dubbelkromme raken.

'/ Aantal hoadratische kegels, die door 5 gegeven punten gaan en

een gegeven vlak aanraken, is enkelvoudig oneindig ; de raaklijnen

omhullen een kegelsnee. De toppen der kegels vormen een rationale

kromme van den zesden graad ').

De raakvlakken van al deze kegels, wier aantal co^ is, omhullen

een oppervlak, waarvan wij de klasse willen bepalen en dat wij

voorlooping <I>„ noemen. Is A', een dezer kegels en G^ zijn top, dan

zal door een lijn /, in F door G^ getrokken, nog één raakvlak aan

K^ gaan ; daar / met de \'ertakkingskromme 6 snijpunten heeft, ligt

zij dus in nog 6 raakvlakken van *„ behalve in F. Verder is F
een troop van <ï>„ (dat is een raakvlak dat in de punten \an een kegel-

snee (y,) aanraakt), die dubbel geteld moet worden; 't oppervlak «2>„ is

dus van de achtste klasse.

De raakvlakken van deze kegels oudiullen een oppervlak van de

achtste klasse ').

Wij stellen ten slotte nog de vraag, hoeveel ruimtecirkels door 5

gegeven punten gebracht kunnen worden, waarbij wij onder een

1) G. F. Geiser: ,Uber Systeme von Kegeln /.weiten Grades",
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niimtefiikel een kiibisclie riiiintekioinme verstaan, die den isotropen

cirkel in twee punten snijdt. Alle kiibisclie riiinitekroninien door

deze 5 punten snijden up 't oneindig ver gelegen vlak W, een invo-

Uitie in; besdirijft nu een punt den isotropen cirkel, dan zullen zijne

toegevoegde punten een kromme van den a«'litsten gniad doorloopen,

die met dezen cirkel l(i punten gemeen heeft: 4 dezer punten zijn

tevens dubbelpunten der involutie, terwijl de andere twee lum twee

op een zelfden ruin)tecirkel liggen.

Dus gaan er door 5 gegeven punttii 10 ruimtecirkels, waarvan er

4 't vlak in 't oneindige aanraken.

Voor de Bibliotheek wordt ;uingeboilen door den Heer H.\(;.\ de

dissertatie van den Heer A. Aai.dkrink: ,,Tlionisoii-efrectl»cpa!ingeii

in ijzer bij verschillende temperaturen" en dour den Heer Z\va.\1!I)i;-

MAKKi! : ,, Leerboek der Phvsiologie, Deel 1, Stuk 2".

DiUir de vereenigde verga<iering der beide Afdeelingen zal worden

gehouden oj) Zaterdiig 30 A[)ril a. s. wordt de April-vergadering der

Natuurkundige Afdeeling vastgesteld op Vrijdag 29 April e. k.

De vergadering wordt gesloten.

(11 AprU 1910).
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ERRATA.

In het Verslag der Zitting van 26 Februari 1910.

p. 770 enz. in plaats van 20° K. en 14° K. leze men: 20",3 K. en

14%0 K.

,, 771 r. 13 V. 1).: na „stoffen" leze men: ,.cobalt uitgezonderd".

„ 14 ,, o. : na „wij" leze men : „liet resultaat ongecorrigeerd

latende voor de uitzetting tusschen de twee

temperaturen".

„ 11 „ „ p. 791 r. 12 V. o., en p. 796 r. 3 v. o. i. pi.

v. 1,0546 leze men: 1,0548.

„ 772 „ 4 „ „ i. pi. v. 1,042 leze men: 1,043.

,, 773 in de tabel leze men :

J,0548 i. pi. V. 1,0553

57,6 „ „ „ 57,7

3381 „ „ „ 3382

1,0201 „ „ „ 1,020

r. 6 V. o. achter ,,niet" leze men : ,,veer'.

,, 5 ,, ,, ,, ,,deze" leze men : ,,benaderde".

,, 774 ,, 10 „ „ ,, ,,temperaturen" leze men : ,,bij benadering".

„ 9 ,, „ ,, ,,eene" leze men : ,,belangrijke".

,, 4 ,, ,, vóór ,,onveranderlijkheid" voege men in : ,,bena-

derde".

,, 778 zie de noot toegevoegd in de Engelsche vertaling.

J/' M'
,, 780 r. 15 v. b. i. pi. v. — leze men: —

.

,, 79J enz. In de tabellen leze men: ,,cni. der schaal" in pi. v. ,,cm.'

der schaal".

-*20^ 3 IC

,, 796 In tabel IX leze men: — -
—

" i. pi. v. P 'm cm.- der schaal.

^15°.8C.

r. 7 V. o. leze men: 1,0616 i. pi. v. J,6016.
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KOMNKLMKK AKADEMIK VAN WETENSCHAPPEN
TE AMSTERDAM.

VERSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING
DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELING

van Vrijdag 29 April 1910.

Voorzitter: de Heer H. G. van de Sanuk 1;akulyzen.

Secretaris: de Heer J. D. van der Waals.

I IJTH O TJ X).

In);ekomen stukken, p. 854.

Vcrslmg van de llci-ien G. A. F. Mol»:xü1!aaff eu II. E. dk Briyn over eene verlmndelin^;

van ilen Ili'cr II. vas Cai'Pkllk: „liijdra(;c tut du kennis van de laiidijsvurnünyin in de

provincie Friesland en van liet ondere fluviatile diluvium in den ondergrond van Noord

-

Nederland", p. 854.

Jan 1)E Vries : ,,( )ver Une:ure poolgrucpen behoorende bij een biquadratische vlakke kromme",

p. 855.

M. J. VAS l'vEN : ..InfinitPsiinale iteratie van wcdcrkeerige functies". (Aangeboden door de Hecrcn

Jas de Vries en W. Kaitets), p. 860.

F. J. J. BiVTEXiiiJK; „Over de gaswisseling der koudbloedige dieren in verband met hunne

grootte". Aangeboden door de Heeren li. Zwaardemakkii en T. Pi.ace), );. 870.

C. Braak: .,Het dubbeldaagsche maansgetij berekend uit opteekcningen van den astatisehcn

seismograar te Batavia". (Aangeboden door de Ileercn J. I'. vas der Stok en II. Kamer-

I.ISGH OsSE.s;, p. 875.

C. Braak : ..Bepaling van liet epicentrum van aardbevingen door middel van de 0|>teekening

op een station". (Aangeboden door de Heeren J. V. vas der Stok eu II. Kamkri.inuii Osxes),

p. 880. (Met een plaat).

F. E. C. Sciieifkk; ..f)ver het optreden van maximum- en minimumdruk bij heterogene evcn-

wichten bij constunie temperatuur". (Aangeboden door de Heeren II. 1'. Troi.i.EMAS en

J. D. VAX HER Waai..s). p. 885.

r. Zeemax en B. Wisawkr : ..MaL;neti8che splitsing der ubsorptielijnen m verband met het

s[>ectrum der zonnevlekken'. (2c mededeeling) p. 889.

M. W. Beverixi K : „Kmulsielaevulan het product der werking van viseosacehurase op rietsuiker"

p. 898.

St. Loria : ..Der magneto-optische IvERR-effect bei ferromaguetisehen Verbindungen und Lcgie-

rungen". (Aangeboden do<u- de Heeren II. E. J. G. ui Bois en J. Bosscha), p. ',I03. (Met

éen plaat).

W. II. Jri.iif : „IJver de verklaring van spectruheliogrammcn en lijnverplaatsingen en over

anomale verstrooiing rau het licht", p. 'JI3.

C. A. Crommei.ix : ..I.soihermen van cenatomige gassen en hunne binaire mengsels IV. Opmer-

kingen over de bereiiling van argon. V. IJanipiiianningen boren — l-JO'C,'., kritische tempera-

tuur en kritische druk van argon". (Aangeboden door de Heeren H. Kamerlixgh Ossja
en II. A. LoRExr/), p. '124. (Met eën plaat).

II. Kameblishii Oxxf> en A. rEiutiEU: „Onderzoekingen over de magnetisatie van vloeibare

en van valste zuurstof", p. 9.37. (Met een plaat).

K. F. Wksckeiui II: „Over den invloed der ademhaling op den pjl.<", p. '.174.

Aanbieding eener verhandeling van den Heer C. U. AiciKXS Kai-I'EKs: „The migrations of the

motorcells of the Trigcroinut, Abducens and Facialis in the series of vertebratcs and the

differeuce» in the courac of tlieir rool-fibres", p. 974.

Erratum p. 974

Hel Pnicos-Verbaa! der vorige vergadering wordt gelezen ci

goedgekeurd.
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Ingekomen is

:

1°. Brief van den Minister van Binnenlandsche Zaken d.d. 11 April

1910 waarbij bericht wordt dat H. M. de Koningin bekrachtigd heeft

de benoeming van de Heeren H. A. Lorentz tot Voorzitter en D. J.

Korteweg tot Onder- Voorzitter der Natuurkundige Afdeeling.

De Voorzitter wenscht den Heer Lorentz geluiv met zijne benoe-

ming en wenscht hem toe dat hij ^'an de leden e\enveel medewer-

king zal mogen ontvangen als hij in zijn 22-iarig Voorzitterschap

heeft ondervonden.

2°. Brief van den Minister van Binnenlandsche Zaken d.d. 20 April

1910 waarbij bericht wordt, dat nu aan de Akademie geen geleerden

bekend zijn bereid zich buiten bezwaar van 's Rijks Schatkist te

laten afvaardigen naar liet Internationaal Wetenschappelijk Congres

te Buenos Aires er geen voldoende termen bestaan om de aanwijzing

van een Regeeringsgedelegeerde te bevorderen.

Voor kennisgeving aangenomen.

3". Brief van den Minister van Binnenlandsche Zaken dd. 28 April

1910 met verzoek te willen belichten of er Nederlandsche geleerden

zijn bereid de Regeering te vei'tegenwoordigen op het in Augustus

a. s. te Stockholm te houden Internationaal Geologisch Congres.

Aan Z.Exc. zal worden medegedeeld dat Prof. G. A. F. MolExXGraaff

zich daartoe bereid iieeft \'erklaard.

4". Circulaire van het l''"^ Internationaal Geologisch Congres in

Augustus 1910 Ie Stockholm te iioiiden, met verzoek aan de Aka-

demie om een afgevaardigde te zenden.

De Heer Mot.engraaff \erklaart zicli bereid ook als afgevaardigde

der Akademie op te treden.

5°. Circulaires van het 3''" Internationaal Botanisch Congres 14

—

22 Mei a. s. te Brussel te houden.

6°. Bericht van het overlijden van liet Buitenlandsch Lid der

Akademie den Heer Prof. E. Pfi.üger te Bonn op 16 Maart j.1.

Dit bericht is met een brief van rouwbeklag beantwoo7-d.

Aardkunde. — De Heer Molengraaff brengt het volgende Ver-

slag uit:

In het opstel getiteld „Bijdrage tot de kennis van de landijs-

vormingen in de provincie Friesland en van het oudere tluviatile

diluvium in den ondergrond van Noord-Nederland" beschrijft Dr. H.

VAN Cappeli.e de resultaten \'erkregen uit het onderzoek der monsters

van een tiental grondboringen in Friesland en Drente,
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Hij beschrijft liet voorkoiiien van ik'ii keileein als een saineiilian-

geiulc laag die (ip nog al verseliilleiule diepten ligt, en in veil>aiid

hiermede geelt liij eenige beschouwingen over het voorkomen \'an

kames en asar in Friesland. Hij gelooft niet dat men ergens in Noord-

Nederland liel voorkomen van twee afzonderlijke kloileemen mag
aannemen.

Verder beschrijft hij het Ihiviatile diluvium, dat onder den keileem

ligt en nit die beschrijving trekt hij de conclusie, dat tot op de

diepten, wtuxrtoe de boringen reiken, overal daaiiii een zone voor-

komt, die betrekkelijk grof en scher|)kantig grint van Scandinaafschen

oorsprong bevat, welke wijst itp «Umi invloed van iaudijs op geringen

afstand. Dit grint is waai'scliijnlijk gevormd gedurende een glaciaal-

tijil, die ouder is dan de derde of lioofdijslijd.

Eindelijk deelt de schrijver bijzonderheden omtrent liet ontslaan

der verschillende soorten van pot klei mede.

De beschouwingen van den schrijver leveren een welkome bijdrage

tot de kennis van de geologie van het noordelijk deel van Neder-

land, om welke reden de ondergeteekenden de eer hebben aan de

Akademie voor te stellen het opstel vau den lieer van Cappelle op

te nemen in de verhaiulelingen der Akademie en wel als een der

mededeelingen omtrent tle geologie van Nederland verzameld door

de Commi.ssie voor het geologisch onderzoek.

Daar de inleiding naar het oordeel der ondergeteekenden korter

zoude kunnen zijn, nemen zij de vrijheid tevens \oor te stellen aan

den schrijver in overweging te geven de inleiding, voor zoover die

tot verduidelijking van de verdere verliandeliiig niet noodig is, te

bekorten.

G. A. V. MOLKNÜKAAKF.

H. E. UK Bküyn.

's riravenhage, 2G April 15)1(1.

Wiskunde. - De Heer .J.vn dk Vrii;s biedt een mededeeling aan:

„'h;^f linnaire [loolyroepen hcliourende bij een hUiaadralUche

vlakke kromme".

1. Ten opzichte van een bu|iiadrali.sche kromme y*, met de sym-
bolische vergelijking n* = (), vormen de punten .V, )',Z, K' een pool-

ipiadriipel als voldmin is ;uin <le betrekking iija,/i.a,a — 0. Kiest men
A', Y.Z willekeurig op een rechte /• en neemt als vierde piiiil II'

het siiijpunl \an /• met de „tripelpoollijn" />,,/. van A', )'Z, dan ver-

krijgt men een „lineair" |)ool(piadrupel. De linean-e poohpiadriipels

57*
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op r voi'iiieii blijkbaar een involutie Iz; haar „hoofdpunten' (vier-

voudige elementen) zijn de snijpunten van y* met r.

Neemt men voor de punten op / een zoodanige parametervoor-

stelling aan, dat twee der hoofdpunten door A = O en ^ = od worden

aangewezen, dan heeft men voor de groepen der ƒ3 de betrekking

sx.i.^, + p2x,i, + q^:)., = o (1)
4 6 4

waardoor aan elk drietal ^1,^2,^-3 één waarde X^ wordt toegevoegd,

tenzij gelijktijdig voldaan is aan

KKK + piKK + KK + K^:) 4- q{K + K + K) = o

en

{1,1, + v.3 + ;.,;.,) + p{}., + ^^ + ;i,) + 5 = 0.

Er is dus een „neutrale" involutie 1 1, waarvan de groepen door

elk punt tot quadrupels worden aangevuld. De rechte ;• is dus tri-

pelpoollijn voor qd^ op haar gelegen drietallen van polen.

2. Stelt men r^. = .i'^, -f /;//; en i^yt = *fc+ ft?/i dan heeft men voor

de lineaire poolquadrupels op de rechte XY de betrekking

of
3 '* 2 3 -

dufly -•- (^ + f<)«ï«// + hiaxO-ii = 0.

Kiest men X en Y zoo, dat gelijktijdig wordt voldatin aan de drie

betrekkingen

a^a — O, a"^a2 = 0, a a^ = O,
X y X y X y

dan vormen ^Y en Y een „neutraal paar" der [3; d. w. z. een

paar dat met elke twee punten van r een quadrupel der /s vormt.')

In dit ge\'al worden de snijpunten van 7" met r aangewezen door

at + k-^atj = 0.

Voor hen geldt dus de belrekking')

{).,).,).,).,) = - 1,

zoodat de hoofdpunten een harmonische groep vormen.

De neutrale punten van zulk een „harmonische" I3 zullen we

1) Daar ctz (Mz 4- 5%)' = O gelijkwaardig is met t.^ = O, is XY de raaklijn in

het baigpunt Y der poolcubica van X. Dus is XY bestanddeel van de poolkegel-

snede van X en Y, dus poolrechte voor elk punt Z op XY.

~) Men heeft nl.

;.,-;., x,-).^ \-i 1+i (1-0'

X^-X,'X,-X, -\-i -1+i {l^if
1.
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„ijenssocieenr' noemen t. o. v. y'. Zij vormen met elU |)uiil v;in

hun verhindin^sliJM ;• een drietal poJon, waarvoor / de tripelpool-

lijn is.

De reelite welke twee punten l' en V van 7^ verbindt, snijdt

liaar mol: in iwci' imnlcn, welke bepaald zijn door

3 ,22 3
4((„«,. -f- t5Aa„((„ -\- 4A-a„a,, = 0.

Zij liggen liaruioniseli t. o. v. /"en I 'als voldaan is aaiw?"/^" ^ 0.

Voor een gegeven punt C stelt deze vergelijking de i)oolkcgelsnede

van r voor. Dtxar deze kegelsnede de kromme -/' in /' raakt, dus

liaar in B punten V snijdt, draagt elk punt van 7' /es rechten, die

door 7* in harnioni.sche groepen worden gesneden. Hiermede is de

bekende eigenseha|) bewezen volgens welke er een kromme van de

zesde klasse is, waarvan de raaklijnen Aoov y^ m harmonvsche gïOQ'pQU

worden gesneden.

3. Schrijft men de vergelijking (1) in den vorm

[(^,+A,)+/>]A,i.+R,;.,+/>(^,+x,) + 7](A,+;.j + [px,)..,^q(7.,-\-)..^-] = u,

dan blijkt, dat /s een neutnidl /kku- zal hebben, wanneer gelijk-

tijdig is voldaan aan de drie betrekkingen

(^. +^-,) +p = 0, A,a, + p(X, + L) + q = 0, p).,x^ f ,ƒ(/, + ;.j - o,

dus als men heeft 2pq = p'.

Is
f}
= O, dan wordt het neutrale paar bepaald door /' = r/, is

{j = hfi^, dan heeft men dtuirvoor /.' -)- p). -\- }^p' = 0.

Hieruit volgt dat de neutrale punten samenvallen als men heeft

p ^ O en 7 = 0. yiiiiiv dan vindt men de hoofdpunten uit /' = O,

de neutrale |)nnlen uit /' =1 0. Twee (/eassocieenie punten kunnen
dus slechts samenvallen in een fiiti(//)iiiit van 7', en de 24 buigraak-

lijnen zijn de cenige rechten, wjuirop de il der poolquadrupels een

neutraal dubbelpunt heeft.

De graad \au de meetkundige plaats der geassocieerde punten zal

dus een veelvoud van 6 moeten zijn.

Om dien grrnid te bei)alen, laten we A' een rechte / doorioopeu.

Uil de boven gevonden betrekkingen

•' ,22 .1

'Ij tl,, = O, «X «,/ - U, Uj. a,,= O (2)

blijkt, dal de poolcubica p], dan een bundel, de poolkegelsnedeyj^ een

stelsel met index 2, de poolrechte p^ een stelsel met inde.v 3 door-

loopt. Hieruit leidt men gemakkelijk af, dal de snijpunten van
** 3

pl en Pjc een kromme 7" beschrijven, welke in de 9 basis|)unlcu van
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déri bundel (/>.,) dubbelpuiiten heeft, terwijl de snijpunten van //., met

px een kromme y'° doorloopen, die in de genoemde basispunten

drievoudige punten bezit.

3 *>

In elk snijpunt van / met y^ raken p^, p'x en px elkaar aan;

die vier punten zijn dus tevens raakpunten van y* en y". Daar die

twee krommen in de bovengenoemde 9 basispunten 54 snijpunten

hebben, zullen er 18 punten I^ zijn, waar drie overeenkomstige

poollijnen px, p'x en px samenkomen.

De meetkundige plaats der geassocieerde punten is dus een kromme

van den J8en graad, die y^ in haar buigpunten osculeert. ^j

4. De hoofdpunten van een 7,-! kuinien in het algemeen niet tot

een groep der involutie vereenigd worden. Wordt /s weer door (1}

voorgesteld, dan levert 4a" -f 6/*^- -|- iq). =^ O haar hoofdpunten; deze

3
zijn dus bepaald door P.i=0, /, — co , ;., 4- ;.^ == — -p, ;., X^ = q.

Stelt men in (1) ;.i
=: O en ;., = ao , dan vindt men

;., ;., + p (;.„ + ;.j + <; = o.

Hieraan voldoen de hoofdpunten P., en ).„ als men heeft 3^/ = 4r/.

Maar dan vormen de vier hoofdpunten een equianhann on isc/w groe\),

zooals gemakkelijk door substitutie in de bekende voorwaarde blijkt.

Zijn U en T^ twee hoofdpunten van zulk een bijzondere /.-j, dan

worden de andere twee bepaald door
3 2 2

4a«a„ + 6iaua„ + i^.^aua/ ^ O (3)

met de voorwaarde

audo (n,< + ^löi-) («H + ^2«o) = O

of

3 2 ^ 'ï

«««« + (^-1 + ^,) ('u"'v + }-i>:jiua,- (4)

üit (3) volgt evenwel

1 ;., + /, ?., ).,

2hJ>\ - 3 b\h\. 2 h\h„

Door substitutie in (4) vindt men nu

4 a'i, a„iu 6% =: 3 a'u a%, 6",, è% (5)

Deze betrekking kan op een eigenaardige wijze geinterpreteerd

') Volgens een bekenden regel vindt men uit (2) door eliminatie van yk een

vergelijking van den 26en graad in Xi,. Uit het bovenstaande volgt dat deze kan

gesplitst worden in een vergelijking van den iSen graad en twee maal de verge-

lijking van 7*.
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worden. De snijpiiiitcii van tie poolciiltifu \;iii U, (t„rt',„=0, met de

rechte door i' on het willekeurig aaiigeuonicn |Minl V vindi men lüt

3 a'„ Uc -\- 'i X d'u a"„ -(- ^'
<'u "'" ^ ^•

Is nu aan (5) voldcUiii, ilan heeft deze vergelijking twee gelijke

wortels ;., en ^'1' raakt de pooleubiea van LL

De raaklijneii uit het op y' gelegen punt (' naar zijn pooleubiea

worden derhalve door y' in equiaidiarinonisehe groepen gesneden.

Hiermede is tevens de bekende eigenschap bewezen, volgens welke

de rechten, die door y* equiiiithdiinonisch worden verdeeld, een

kromme der vierde klasse omhullen. De rixaklijnen dezer kromme
snijden y' in lineniri' poolqiindntpels.

o o

Is behalve aan (5) ook aan n',(i'o^() voldaan, dan lieefi men

üf rtu it„ = O of a,, «„ = 0.

In beide gevallen heeft de vergelijking (*?„ -|- / a,.)'=r O drie gelijke

wortels [X" T= O of >.' =: oo). Hierdoor is de bekende eigenschap

bevestigd, volgens welke de 24 liitujvnnklijnen van y' de gemeen-

schappelijke raaklijnen zijn van een kroumie der 4e met een kromme
der Ge klasse.

Daar de poolkegelsnedc van een biug|)iiiu de buigraaklijn als

bestanddeel bevat, vervangt deze, volgens § '2, twee van de raak-

lijnen uit het l)uigpnnt wam- de omhulde der harmonische quadrupels
;

deze kromme riuikt dus de buigraaklijnen van y^ in de buigpunten.

Dit volgt trouwens ook hieruit, dat geen raaklijn van y^ een

harmonische groep kan dragen tenzij haar raakpunt buigpunt is.

5. Zijn U en V de raak[)iinten van een dubbelraaklijn van y\
dan is, blijkens («„ -|- Artf)* =:0, voldaan aan a'ua,.=:0 en rtua\.=:0;

elk dier jjunten is dan het snijpunt van de poolrechte en de pool-

cul)ica van het andere punt.

Laat men U de kromme y' doorloopen, dan raken pa en />"„

elkaar in V en hun snijpunt hesclivijft een kromme van den 32'^"

ijraad. Immers /j„ en /;'„ doorloopen resp. stelsels met index 12 en

4, want de polen der poolrechten en poolcubica's, die door een

punt r gaan, worden op y* ingesneden door p'y en [)„. Op een

rechte lie[ialen de beide stelsels een verwantschap (4,36) en daar y^

tweemiuil tot de voortgebraciite m.pl. l)ehoort, is de m.pl. van het

snijpunt van />„ en />'„ een kronnne y"".

In elk buigpunt van y^ hebben pu en /)'„ drie punten gemeen;

derhalve wordt y' daar door y" geoscilleerd. De overige 56 gemeen-

schap|)elijke |)unlen der beide krommen zijn blijkbiuir de r;uikpunlcn

van de 28 dubbelraaklijnen van y'.
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Wiskunde. — De Heer Jan de Vries biedt een mededeeliiig aan

van den Heer M. J. van Uven over: „Injinltesivuile iteratie

van ivederkeei'ige functies."

(Mede aangeboden door den Heer W. Kapteijn.)

§ 1 . Een functie <p(x) zal een luederkeerige functie van de ?i''« orde

genoemd worden, wanneer ze \oldoet aan de functionaalvergelijking

</„(.p) = (p\(p\ <f{x) . .j] = cc.

" ^

De oplossing van deze vergelijking is bekend onder den naam van

het „probleem van Babbage" ').

In het volgende zullen we ons uitsluitend bezighouden met de

wederkeerige functies van de '2^^^ orde, welke derhalve voldoen aan

(f^{.v) = (p['f(.x)\ = x' (1)

en welke kortweg wederkeerige functies zullen genoemd worden.

De oplossing van het probleem van Babbage leert, dat de functio-

naalvei-gelijking (1) bevredigd wordt door alle functies // ^ </:(.r),

die aan .u gekoppeld zijn door een symmetrische vergelijking

•S(*Vy) = (2)

We stellen ons nu tot taak deze wederkeerige functies door

infniitesimale iteratie op te bouwen.

Noemen we den iteratieiudex n, dan komt het er op aan een

functie / te vinden zóó dat

./'(2/) =./(«)+ 1 . ƒ (.V.,) =./» + «.

waarbij //„ =: y„(.ï) gesteld is.

Stellen we nog f{x) = v, dan hebben we

A' =./'-! (»') = fli^) 1 ,V = fl (l' + 1) > yv — fl (l' + ")•

Uit (1) en (2) volgt, dat //„ en !/„^\ \erbonden zijn door de be-

trekking

Daar y^ = g [r -j- 2) =: x =: g{v), zoo moet^(r) uitsluitend afiiangen

van een periodische functie met periode 2, voor welke functie we

zullen kiezen

o = é-^-'
(3)

De functie j/(r) kan dus geschreven worden als functie \an o,

m.a.w.

1) Zie o.a. Laup.ent: Traite d'analyse t. VI, Paris 1S90, p. 243.
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Dientengevolge heeftJmen

;,(v+l) = /i[-a),

zoodat (ie fnnotie h hcpiuiKl woiilt iloor de vergelijking

^ 2. Een wederkecrige functie // ^ <f {.c) is blijkbaar bepaald dooi-

de vergelijking S [.v, ;/) =: 0. We hebben derhalve de vcrschilIcMido

syniinetrisehe vergelijkingen N(.c, //) = O Ie onderzoeken. We begiinion

met de vergelijking

S(.v,y) = .v + y-2k=() (4)

Deze vergelijking gmxt door tie substituties

.i; = h{ö) , y = /i(-o)

over in

A(ö) 4- /t{-a) = 2^

Of

/((ö) — kz=: — {/<(— ö) — k\,

waaraan \ oldaaii wordt door voor h{o) — k een loillelceurige oneven

functie ö . a;(a-) te kiezen. We stellen dus

lt{o) — k ^ ö . a)(rt-) (tu willekeurig, maar éénwaardig).

Zoodoende krijgen we

X = h(a) = k -\- a. w{a-) = / + <""' tu(e-''-''),
j

»/ = h{—o) = /—«;. w(o-) = /c — f'-' a>(tf2'-'),
'

. (5)

;/„ = =^- -\- e'-i'+o) a»(e2«('+'i)). j

Om de functie !/=nf{x) = 2k — x door inlinitesimale iteratie op

te bouwen hebben we slechts n geleidelijk te laten toenemen. Kvcn

gemakkelijk is het tussclien ./ en y een zeker aaulal functies te

iiiterpoleeren.

De onbepaalde elementen in de oplossing zijn 1° de grootheid v,

2° de functie u>.

Hebben we eenmaal een functie co gekozen, dan kunnen we door

de keuze \ an r ;uin de veranderlijke .v een gegeven waarde toewijzen.

Gaan wc I»ijv. uit van een beginwaarde ./;„ , dan wordt r gevonden

uit de eei-ste vergelijking (5i. Mei spreekt van zelf, dat deze aanvangs-

waarde r„ van v complex kan uitvallen. Is bijv. r„ := i -f~ ifi, dan

zal bij de iteratie het reëele deel aangroeien, het imaginaire deel

constant blijven.

Willen we, om een voorbeeld Ie geven, tu.sschcn .r en // één functie

iiilcrpnIcL'icn, en kiezen we voor u>

u>{a') = 1,

dan vinden we



( 862 )

Zal X de aanvangswaarde ;i'„ hebben, dan is v„ bepaald uit

X, = k-\- é^-'^

of

r„ = — log (.r„ — k).

ijt

Voor de betrekking, die tussclien y en x bestaat, vinden we

y =z k -\- i (,c— k) = (1 — i) k -\- ix,

en in 't algemeen

§ 3. Het is gemakkelijk in te zien, dat alle symmetrische verge-

lijkingen van den vorm

*S(^,2/)= ip(.;)+xf'(2/)-2A:=:0 (6)

op de in § 2 gevolgde wijze kuimen behandeld worden.

We hebben slechts te stellen

lf)(*') =: /; + ö . u> (ö') , ll.'(?/) = A:— ö . O) (ö^),

derhalve

.f = tp—\ \k J- a . vi (ö°)| , 1/ = i(>_i j^' — ö . ct> (ö-)',

of

a — -^^^i [k -{- e'"'-' u){e-"')\ , y = yp^i [k—e^'^'u) (e-'"'')].

y„=yp_^\k + ei^<'+"')o}(e^-'<-^+'^))] (7)

Schrijven we de symmetrische vergelijking in de gedaante

'S (*Ny) = K,

dan is het wellicht mogelijk >S{x,y) te beschouwen als een functie

van de uitdrukking tf'(.i') -|- i^'(y), zoodat

S{w,y) = F{m,v) + ^p{y)] = K, (8)

waaruit volgt

xlix) + t(,(2/) = F_,{K) = 2k.

Hiermede zijn we dan tot het vorige geval teruggekeerd.

Zal S{x,y) als functie van de uitdrukking

tp(.r) + xp{y) = T{w,y)

kunnen beschouwd worden, dan moet ze voldoen aan een zekere

differentiaal-vergelijking. Laten we deze thans opsporen.

Het is duidelijk, dat T{x,y) voldoet aan

b-T

dxOy

Stellen we
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as ds d's d's rff d^F

dan hchben wc allcioiT-i

S, = F'T^ , S„ = F'T„ . S,., = F"T,r„ + F-J\„ = F"TrT„;

derlialve

of

Sry = GSxSy,

en dus ook

Srj-y = G'SyS,, -\- GSije'S,, 4- GSjtSjy , Sxyy =: G'S^S,/' -f- GS^ifSy -\- GSxS,,,,,

waaruit door eliininalie van G en 6^' volgt

Stellen we nog

dan komt er

P'1 ('ƒ« — /") = « ('?'"' — /''<) • ('«)

Elke integraal .S'(.7w) van deze diffeientiaalvergeiijking kan dus

hesclioMwd worden als een functie van 7'^ i|' (./•)-[- tft (y).

l)t> fiHK'tio /•' wordt als volgt hepaald

UU — G(S) = G(F)

of

cT-T

i
f
l\_ dF d niT\_ dF- _ ^ ^

dï\F')~ ~df' Jf [dFJ ~~~dT ~'^^'' ^

Hiervan is de oplossing

r= (• C.--^^^^^'''^dF + C='I>{F)i

dns
/ . . . .

F T= <!>_,. ]

Als voiM-heold kiezen we

S {.K,if) = .rif —. K = /

(.f

bijgevolg

log X -\- lot) y = 2 loij k,

waaruit volgt

lo<j .r =.lo<j k • ö . co (ö'), loij IJ z= loij k — a U} («j'),

(10)
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of

of

Deze uitkomst kunnen we ook nog iets anders inkleeden. We
stellen n.1.

a . M (o-) = / (ö) — X (— ö)

en krijgen dan

X = k ezW-z (—) = k -—— — k ^-^ = k- ^ '

dus

?/„==:/; ^
. , ,\ (11)

We stellen nu k = 1 en i2 (ö) =: 1 — ff, en \inden zoodoende

1 — <7 1 — e'^-' 1 — e'^ (••'+")

derhalve

1 _|_ ö 1 -f e'^''
^"

1 + é-^'^^+'O'

. . , , ,
2/n — 1

. .

( .T (r + w) = «öf/ -— + IJT,

l/n + 1

,
./: — 1

,v -t- 1

en

Zo(7 — m /oi7 \- i n: n (12)
?/„ + 1 .f + 1

Stellen we daarentegen / = 1 en i2(ö) = (^-, dan komt er

^ i'Ttv in(-j4-n)

dus

Lt (r-|-'0 ^ ^0(1 loa y,i

,

ijrr =: log lor/ x

en

lo[i loq y„ ^= loq loet x -\- inn (13)

Nu is vroeger') aangetoond, dat de vergelijking (12) de iteratie

1 1

van y = — bepaalt, wanneer — opgevat wordt als een lineair-ge-

1) M. J. VAN UvEN : Over de banen eener door infinitesimale iteratie verkregen

functie in haar complexe vlak. Ziltiugsversl. der Kon. Akad. 27 Nov. 1909, p. p.

482. 483, 486, 487.
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hroken functie vuii .<•, terwijl (13) aaiij;t>ol'l lioc //=:,/;-' geïtereerd

worilt, imlieii i— ' als ex[)oiieiitieele functie wordt Itesclioinvd. Uit

liet hierboven medegedeelde blijkt nu, dat deze beide oplossingen van

liet iteratieprobleem van // = — sledits twee van de oneindig vele zijn.

§ 4. Is een zekere symmetrische betrekking tusschen ./ en //

gegeven, bijv.

5 (x, >,) = O,

dan kan het gebeuren, dat we door een symmetrische transformatie

^ ='/•(!, Tj) , y=W{n,i) (14)

van de vergelijking S{x,;/) = kunnen geraken tot een eveneens

symmetrische vergelijking ^ (5, Vj) = O van den vorm

::i^(5,v)-tf(l) + t|'('j)-:2^ = o.

In «lil geval hebben we

§ = tf>_i \k+a.iu (ö-jj , ^ = \p-i \k—a . ot (ö')|

,

X = V"[t*4-C>' u> (e2'"')l , \k-e'-' 10 («^^')|1,

y = W[\k—e'^' 0} {e^'-')} , {/t+e'^' co («2'-')j],

y„ = W[\k+e'^'+'>) (O (e2"(-+"))l , \k—M'+") (ü («2'^(H-''))j].

We zullen in 't bijzonder stilstaan bij de /)rojectieve trnnsfoiinalie

X z= - _ , 11-=. — .... (15)

waarbij wc ter afkorting zullen stellen

d(5+»0 + f = ^- (16)

Is S{x,ii) een symmetrische rz/r/e'^rawc/tö functie van den m''*^" gratid,

dan zal S {.t, ;/) na de substitutie (15) overgaan in een uitdrukking

S [itV\ van den vorm

De ren/'-lijiiiuj S{.v,!/) = wordt dan omgezet in de vergelijking

^^1 h) = ^- i^t-' functie 2^g, ij) moet nu voldoen luiii
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S; = Sx-K^ + Sf/y; , Sr, := Sj.C;, ^f S,ft/.,, ,

S^, = Sxx'i:i.i;,, + Sx,j {.v^y-, + .vr,y() + i'////i/;y': + Sx^i^-r. + 'S;-/.'/,',

;

- =
Y^

, y^ =
^.

.'V-
j,

, y.^
^.

,

.«f. = (f
j,

,

_ («_^P) rf(|_,^) _ j(«+^) 6 _ 2öy\
VI'.
— 'f

^^1^

^— •

Uit {15) volgt

/ = ff (5+ 7i) + 8 =
;^

—
,

_ _ — («e— dy) .6- + i^B—öy) y + (ct-^j y*~
(u-ii)\6{x^y)-(a^^)\

r ^ (.^g -tfy) ''- - («e-cTy) y + («-!?) y
''~

(a_ii)irf(..+.v)-(«+ ii)|

Stellen we nog

(«+iï) 6 - 2dy = c,

dan vinden we, na herleiding, ten slotte

L l l l

.(,'l
== - {öx—(t), y: = - (rfy— ,i), ic, = - (d.c— ,i), y, = - (d//— «)cc cc

.i;|, = - d{2d.« - («+(?)!, yi, = - dj2d// - («+ ii)S,

C" c

terwijl tevens geldt

cX— .

l

Ue vergelijking (17) gaat nu over in

S^x {ö,v-a) (d,«-/?) + Sx,i !(d.^— «) {öy-a) + (d,. -/i) (rfy-/J)} +
+ .S^y {óy-u) (dy-^) + d5^ j2d.« - («4/^)1 + ^-S/, |2dv - (« +(?)!

-
— vitfSx j2d.e - («+jJ)} - 7n(fSy {2öy — («4-^jj -f ?» (m— 1) d^S = O,

of

<f' [.v'S,, + 2a-!/5,.y + y'Sx,, - 2 (m-1) (.fS,:+yS,,) + m (m- 1) SJ -
- {a-\^^)d[xS:,x + (.«+ .'/) S„, + jy^^y - (m-1) (S^-^-S^)] +

4- [«^«.vc + (ct"-+ir) Sx,, 4- «/^«y^l = 0.

Ten einde aan deze vergelijking een overzichtelijker vorm te geven,

zullen we de uitdrukking «S' homogeen maken door inxoering van

een derde veranderlijke, z.
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Wo liehheii ihiii

m (m -1) 5 = .c»5„ -I- ^xySty + ifS,i,j f 2.fcS,, + 2»/.cS,,.- 4- ;'5..-,

(m— l)5x = xSxjc -|- y5,y + zSjc-,

{m— \)S,j = .rSj-i, -\- yS,,,, + zSy: ;

derhalve

x'S„ + 2j.yS^,, + y'5j,j,-2(;n- 1) (.«5^ + yS,) + m(m-l) S = z'S,,,

•eSrx + (a- + ij) Sj-,, + ySyy — (»« — 1) (Si + S^) = — s (S^.- -|- ^y^).

Stellen we nu nog c^l, dan vinden we als differentiaalvoorwaarde

(T.S.-, + (« + ^) rf(.S.: + Sy.) + [«Au- + («' 4- i^) •*?., + «^'%,\ = 0. (18)

Wanneer we het geval rf^ O, overeenkomende met de afjiene

transformatie, voor 't oogenblik uitsluiten, mogen we in de vergelijking

(18) zonder bezwaar rf=: 1 stellen; dixardoor krijgt (18) de gedaante

5,, + (« + ^) (5^, + S,,) + L"Ax 4- («' -f- *i') S„i + «A.,/1= 0. (18a)

Over de grottthedoii a cii ,^ kan nii nog naar willekeur hesi-iiikt

worden.

Is /S'(-f,,y) van den (uveden graad, dan zijn alle tweede afgeleiden

constant, zoodat de vergelijking (ISr?) een verband legt tussclieii de

constanten van de vergelijking en de constanten van de transformatie.

DerhaU e kunnen we zeggen :

De algemeene si/inmetrische tweetleyraadsveiyelijihit/ kan door een

oneindi;/ uantal projectieve traiDiformaties gebracht worden in den

vorm x\ix) -\- if(y) = 2k:

Is bijv. gegeven

S(.r, y) — a^{x + y)' + 2b^xy { 2a,(.t -|- y) -j- a„ zzi O,

dan hebben we

.S„ = 2a, , S,,j = 2(«, + i,) , Sy, = -2.., , .Sx, = 2a. , S^, z= 2a, , S,,= 2a,.

De voorwaarde (I8a) luidt nn

a, + '2a,(a + (i)-\-{u, + b,){a + (ir-2b,aii=0 . . {]'.))

Kiest men <lorhalve « en ,9 zóó, dat aan (10) voldaan is, dan is

<\o vorm 6' gebrajht tot de gedaante

(.4^ + Bi) + (vit/ + Bji) = 2C,

of, als men wil,

(i--2LI'i + C') + (i/'-2i?Si + (:) = 2k,

of, als wc ("z= /?' kiezen,

(|-/?V + (.^-//)' = 2/-,

zoodat

«K5) — (^— B')' = ^- 4 <i . ü>(ö') = yfc + «'-'tu(e2"'),

of

»/ = jy -f l^A^^e^'^'co(c27»'),



( 868
)

terwijl

(i\B+ l/,t+e'^-'tü(é;5'^^ 4- ,?j B'+ l/^—«"•'w(e2"'»)j-|- y \

,
(20)

yn =^ -—= =ir ,

di2B'+ l/y[;+ e™(-'-l-«)cu(c2'XH-")) + l/yfc— e«>(-H-n)to(e22'^(-H-«;)|.f e

Is de voi'ni S{x,y) van den derden graad, dan zijn de tweede

afgeleiden van den eersten graad, dns van den vorm p^ {.K-\-y) -\- />„.

De vergelijking (18a) wordt dus eveneens \an den eersten graad, bijv.

P,(,i-+y) + P„ = 0.

Daar deze betrekking moet gelden voor alle waarden van .* -j- y,

hebben we te voldoen aan

P, = , P„ = 0,

zoodat we nu twee betrekkingen gekregen hebben tusschen de con-

stanten van de vergelijking en de tioee constanten « en (i van de

transformatie. We conclndeeren hieruit

:

De nhjemeene symmetrische derde(jraadsvergehjkm(/ kan door een

eind/'y aantal projectieve transformaties gebracht worden in den vorm

V' (*)'+ V'(y) = 2i-.

Stel bijv:

S{.v.y)=a,(.v+ijy+ 3l^,(.i--^yyvy+ 3a,{,o+yy-+ 6b,,vy-\-3a,i.v+ y)-\-a^ = 0,

dan hebben we

S^:,: = 6 [a, {.c+y) + b,y-^a^] , S^.^ = 6 \{a,+b,) (.«-j-;/) + a„^b,],

S,fy = 6 \a, {.v-^y) 4- hyv+a^\ , S,c, = 6 |fl, (.c+ y) + b^y-\-a,\
,

S,f, =: 6 [a, (.i-+ y) + /',./:+ «J , S,, = 6 {«, (*+.v) + «o

De vergelijking (18a) wordt nu

[«, + (2a,+ b,) (a+ ii) + («,+i,) {a+iiy - b,a,^] {.ci-y) +
+ [«„ + 2a, («+ii) + (a,+ Z,,) («+i5)' - b^a^i] = O,

zoodat « en ii bepaald zijn door

a, + (2a,+ i,) («+ /J) + («3 -f b,) (a+^r -b, a^i = O , . (21)

a„ + 2a, («+ ;3) + («,-,-/-,) (,(+ (?)= -26, «|i = O . . . . (19)

Uit deze \'ergelijkingen vinden we twee waarden voor «+1? en

twee bijbehoorende waarden van «/?, dus twee stel («,ii) of (;?,«). Er

zijn dus in 't algemeen iiree projectieve transformaties mogelijk, die

de symmetrische derdegraadsvergelijking in don door ons gewenschten

standaardvorm overbrengen. Deze is nu

(^i»+Pr+ C^) + {Aif+Bjf-^Chi) = 2D.

We kunnen de constanten nog zoodanig wijzigen, dat er komt

{i-B'r + 3fx (è-Bi] + {(ri-By + 3^ {^i-B')] = 2k,
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zooilat

If. {Ï-J3') r= (5-5')' + 3(1 i^-ff) = k + a.ui (ö') = k-\-ei-' ü> (e2'-) ,

i|' (ij- J5') = ir,—B'y + Sfi (ti—B') = k — a.io (ö') = k—e^^' <o («;2"v)
,

derhalve

5 = i?' -I- t|._i \k+e'^' (O {e^i^')\ , ii=B' + tf'_i [i— t"-^-' to («2'^')j

,

^^
ö[2B'-\-xp-x\k-\-ei^<o{e^>~')\-\-\\}-i\k—e>'^'ü}{e'^>^')\]+e

}(23)

Besclioinveii we mi de a/jieiie transformatie, dan liebbcn we in

de vergelijking (18) slechts d= O te stellen ; er komt dan

of

— co«*< (24)

Bij de tweedegniadsvergelijking kan hieraan steeds worden voldjvan,

en wel door twee waarden van de verhonding a:(i; bijgevolg:

de ahjeinei'ne sipninctrischf tireedepraruhvin-fielijkiwi kan door tiree

njf'ii'ne Injit.i/oniiatii'.i gebracht worden tol den vorm \p {.v)-\-t\j {i/)=:2k.

Hij de derdegraadsvergelijking eischt do vergelijking (24)

K4-^)(^+y) + «. + b,— = const.,

dns

(2a,
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Physiologie. — De Heer Zwaarde.makkr biedt eeiie inededeeliiig

aan, namens den Heer F. J. J. Buytendijk : „Over de ijaswis-

seling der koudbloedige dieren in verband met hunne grootte".

(Mede aangeboden door den Heer T. Place).

In eene \orige mededeeling') lieb ik kunnen aantoonen, dat bij de

vissclien eji evenzoo bij een aantal ongewerxelde zeediei'en liet zuur-

stof verbruik der kleinere individuen belangrijk grooter is, dan dat

der grootere van de zelfde soort.

Door de welwillendlieid van den Directeur van het Kon. Zool.

Genootschap ,,Natura Artis Magistra"' te Amsterdam ben ik in staat

gesteld de gaswisseling van een groot getal koudbloedige dieren te

onderzoeken, teneinde na te gaan, of het bij zeedieren vastgestelde

verschijnsel, ook bij amphibiën en reptiliëu voorkomt.

De oudere onderzoekingen \'an Reigxallt en Reiset ^) Moleschott

PoTT e. a. ') omtrent de gaswisseling der lagere werveldieren omvatten

slechts weinige diersoorten en waren niet in samenhang met mijne

vraagstelling uitgevoerd. Een reeks proeven, bij dieren van uiteenloo-

pend lichaamsgewicht verricht, geven Krehl en Soetbeer 'j, die

kalorimetrisch de warmteafgifte van eenige dieren onderzochten.

Zij vonden bij een temperatuur \an 25,3° C.

Lacerta gewicht 110 gr. produceert per uur en K.G. 0.8 Caloriën.

Ranamngiens ,, 600 „ „ „ „ „ „ 0.5 „

Alligator „ 1380 „ „ „ „ „ „ 0.3

Uromastix „' 1250 „ „ „ „ „ „ 0.26

Zij meenden deze uiteeiiloopende caloriën waarden en vooral de \qv-

andering der cijfers met de temperatuur te moeten verklaren uit de

soortverschilien der proefdieren, en de hoogere warmteproductie der

eerste beide dieren niet aan Imnne kleinere afmetingen, maar aan

hunne levenswijze in de gematigde luchtstreek te moeten toeschrijven,

terwijl zij vonden, dat het proto|)lasma der tropische dieren meer

spaarzaam arbeidt \ooral bij hooger temperatuur.

Bij de kleinere door mij ondei7,ochte dieren bepaalde ik de ver-

andering in de luohtsamenstelling van een ruimte, waarin zich het

proefdier gedurende zekeren tijd bevond. Deze tijd werd zoodanig

gekozen, dat de Incht ten slotte 3—4% CO, be\atte. In dat geval

1) Verslagen Kon. Ak. v. Weleiisch. 27 Mrt. 1909, blz. 886-892,

• 2) Reignault en Reiset, Annales de Chimie et de Pliys 1849. Bd. 26. l)lz. 2P9.

') Zie ZuNTZ in Haudbucli der Phys. van Hermann.

*) Kbehl en Soetbeer, Pflügers Archiv. Bd. 77 blz. 6U—638.
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\va,s liet C'(^^ jncliallo iiiel sioroiid voor do ademlialing^iiileiisitoit van

liet ilier en was ile |)rocllbiü, nil do analvse der luelit xoortspnii-

teml, verminderd.') De liielitanalv.se weid volgens Hkmpki, ") iiitge-

voenJ. De CO, absorptie gescliiediie niet geconcentreerde NaOH, de O.,

binding in een gaspipet gevnld met pliosphorus (de kamerteniperatiiiir

was steeds boven 15° C). Urooteie dieren bracht ik in eene ruimte

wiuir een liiclitstioom doorheen gevoerd werd. De intredende lucht

was COj vrij gemaakt, \an de uittredende wertl de C0„ in llesschen

met barvtwater vastgelegd, en de hoeveelheid door titroercii \ aii het

resteerende BaOH), bepaakl.

In de verschillende proelreeksen heb ik dieren bijeengebracht, welke

in lichaamsvorm zooveel mogelijk overeenkomen, en waarvan de meeste

tot zeer naverwante soorten behooren. Hierdooi- komt het iiiij \oor

dat de vergelijkinj»- der resultaten mogelijk is en de optredende ver-

schillen aan het verschil in grootte zijn toe te schrijven. Dat de herkomst

der dieren uil verschillend waiiu klimaat niet \an overwegenden

invloed is, zooals Ki{i;iii, en Soktbekk meenen, biijki uil het regelmatig

verloop der cijfers in de tabellen. Verder maak ik, in vcrbaud hier-

mede, op het ieit opmerkzaam, dal de I'latyd. maur. (proef II Tabel 1)

nit Noord-Afrika veel meer CO, produceert p. uur en KG. dan de

Alligator .soorten en de Krokodil welke evenzoo uit de warme
luclitstreek afkomstig zijn.

TABEL I

iLitip. 16 ly C.
o. p. uur CO, p. uur Licliaams-

1

en K.G. i en K.G. : gew.

1 l-acerta viridis var. maculosa (zeer bewegelijl<)
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± 20° C. 'gehouden, terwijl de voedingstoestand zoo goed mogelijk

was. De uiteenloopende cijfers, welke men omtrent de gaswisseling

Aan kikvorschen bij gelijke temp. en jaargetijde vijidt opgegeven, zijn

stellig voor een groot deel aan den verscliillenden voedingstoestand toe

te schrijven. Vandaar, dat de volgende tabel waar alle dieren zoo

goed mogelijk ge\oed waren, van belang is.

TABEL II

Temp. 18-19° C.



( 873 )

T A R F



( 874 )

Alle slangen en siangliagedisseii waren nuchter, de ringslangen

(IV en V) hadden sinds eenige maanden niet gegeten, de beide Boa's

sinds twee weken geen voedsel gebrnikt.

De invloed der voeding op de stofwisseling der Boa oonstrictor

is wel merkbaar, is echter niet zoo groot als men zon \erwachtcn,

gelijk uit de volgende Tabel blijkt. (Zie p. 873).

Men kan uit deze Tabel behaUe het reeds meer vernielde ver-

schijnsel ook den invloed van den groei op de stofwisseling waar-

nemen, daar de gaswisseling bij de groeiende Emvs orbienlaris

sterker toeneemt met daling van het lichaamsgewicht, dan bij

volwassen dieren het geval is.

Bij de Emys oi'bicularis geeft ' een toename van het

lichaamsgew. in verhouding van 1 : 17

een afname der CO^ productie p. KG. en uur van 12:1

Bij de slangen \ indt men bij een toename Van 1 : 17.5

afname der CC. productie p. KG. uur 8.3 : 1

Bij de Amphibiën uit Tabel II bij een toename van 1 : 15

afname der CO.^ prodctie p. KG. uur 4 -. J

Bij de Amphibiën uit Tabel I zijn deze cijfers toename 1:18.7

afname der Cü^ productie 2.3 : 1

Uit de hier medegedeelde proeven en de onderzoekingen, welke

verder aan warmbloedige dieren vroeger door vele onderzoekers zijn

verricht, kan men dus zien, dat altijd van gelijksoortige of naverwante

dieren de kleinere een relatief veel sterker stofwisseling hebben dan

de grootere dieren.

De verklaring van dit algemeen verschijnsel is, naar mij voorkomt,

niet te zoeken in den invloed der liciiaamsoppervlakte op de stof-

wisseling, daar bij de hiervermelde, noch de vroeger aan zeedieren

verrichte, experimenten van een evenredigheid tnsschen gaswisseling

en het oppervlak (gelijk gesteld aan A'^'*^' gew." mij niets is gebleken.

Het komt mij voor, dat dan ook de theorie, welke von Hoksslin ')

ontwerpt, met experimenten zon moeten worden getoetst. Zijne ver-

onderstelling, dat de stofwisseling der koudbloedige dieren, evenals

die der warmbloedige, evenredig met hunne oppervlakte is, schijnt

geenszins door proeven vastgesteld.

De schrijver meent verder, dat de hoeveelheid der voedingsstotfen,

welke het bloed den weefsels bij de verscliillende dieren toevoert, in

eveiu-edigheid met de oppervlakte dei' dieren is, waarbij iiij \aii de

vele momenten wel enkele niet in de berekening lieeft opgenomen.

1) V. HoESSLiN, Aichiv. f. (Anat. u.J Pliysiol 1888 blz. .S23—380.
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HoveiKlicii \v<iiilt in liet dierlijk orffiiiiisiiic ilc sterkio dcv voedsel-

luevoer iKUir lU- weefsels bepaald dooi- de s'erkle der stofwisseling,

en niet onii^ekecid : de stofwis.seliiii; door »le circuleoiende hloedlioe-

veellieid. De in\ loeil der liewegingeii van kleinere en grootere dieren

op hunne stofwisseling kuit zich ook zonder onderzoek niet berekenen.

Wel kan iiumi liesliiiten, dat de z.g. oppervlaktewet der warmbloe-

dige «lieren, zooals deze door Uibnkk ' voor honden zt)o \olkoinen

is bewezen, haar oorsjtrong vindt in het hier vermelde aigemeene

levensversehijnsel. Krachtens dit l)egiiisel geschiedt klaarblijkelijk de

regulatie der temperatuur bij de kleinere warmbloedige dieren niet

door relatief verminderde afgifte van warmte (dikker huid- of huid-

beklceding, nauwer vaten enz.), maar door een relatief sterker warmte

productie.

Utrecht, 25 April.

Geophysica. — De heer van ukr Stok biedt eene mededeeling aan

van den Heer C. Bkaak : „Het dnbbeldaagsche maanscjetij

herekriid uit oittrekenini/en lutii den (i.itatlichen seisinograaf te

Hiitnriii."

(Mede aangeboden door den Heer Kauerlingh Onnes).

1. Sind.s het begin van Decembei' i90b is in het Observatorium

te Hatavia een astatische seismograaf van Wiechkut van ongeveer

KMMi K.<i. opgesteld. Dit in.-trument is zeer gevoelig voor hellings-

veranderingen en het lag derhalve voor de hand na te gaan in hoe-

verre de getijbeweging in de aarde, welke door Hecker ') nader is

onderzocht, uit de diagrammen kon worden afgeleid, aangezien dit

getij te Batavia belangrijk grooter is dan te Potsdam.

Nadat een voorloopige bewerking bevredigende uitkomsten had

geleveril, zijn voor dit doel de opteekeningen gedurende het haltjaar

Juli— December 1909 verwerkt. Dixarbij heb ik mij tot nog toe

bepaald Ini di'ii IvW component \aii het iliililicle niiiansgetij.

De seismogrjuif beslaat uit een cylindervorujig lichaaili, wegende

ruim 900 K.ti., hetwelk rust op een voet van ongeveer 70 c.M.

lengte. Het geheel wordt gedragen door een viertal staallamellen,

wiuxrdoor een ('ardanische vrijheid van beweging wordt verkregen. De

>) RuBNER Zeilschr. f. Biolog. Bd. \'.K

-') O. Hecker. Ucobachtungcn an Horizonlalpfiidcln fiber die Deformation des

Kidkiirpcrs iiiiU.'r dem llinilusz von Sonne uiiti iMniid. Verölïenll. des Kiiii. I'reiiss.

lieud. lust. Neue Kolge ii". 32. 1907.
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'beweging wordt overgebracht op beroet papier, dfit per uur eenmaal

rondbeweegt en eens per dag wordt verwisseld. De peiler, die

onafhankelijk is van den vloer, rust op een breede fundeering.

Het gebouw staat niet de lengte-richting noord-zuid en is aan den

oost- en westkant door veranda's tegen de zonnestralen beschermd.

De dagelijksche warmtegolf heeft vooral op den E-W slinger een

belangrijken invloed, die op het diagram duidelijk zichtbaar is.

Deze storing is zóó groot, dat slechts de uren 7" p. m. tot 8" a. m.

voor bewerking in aanmerking kwamen. Op dagen met sterke

storing kwamen ook op deze uren nog aflezingen te vervallen.

Bij afwezigheid van een basislijn werd telkens uitgemeten de

afstand tusschen de opteekening te 7" en 10", 8" en 11"^ enz. Om
luilpunfs-veranderingen en langzaam verloopende storingen gedeeltelijk

te elimineeren werden daarna de verschillen genomen van den

afstand 13"—10" en 10"—7" enz. welke verschillen, behoudens een

kleine correctie, het getij te 10" geven met dubbele auiplitude. Bij

oppervlakkige beschouwing is in deze getallen reeds het maansgetij

te onderkennen.

2. Voor het halfjaar Juli—December 1909 werden nu de gegevens

volgens maansuren gerangschikt. Wel waren ook voor de maanden

April, Mei en Juni de aflezingen beschikbaar, maar ze werden niet

gebruikt omdat de gevoeligheidsbepalingen in deze maanden voor het

beoogde doel te wenschen overlieten.

Als controle op de betrouwbaarheid der gegevens werd ieder uur

afzonderlijk gerangschikt. Men krijgt op deze wijze voor 10' p. ni.

tot 5" a. m. een achttal onafhankelijke reeksen van getallen, waaruit

de volgende resultaten voor het maansgetij werden afgeleid. De

amplitude is uitgedrukt in ni.M.

10" p. m. 0.605 cos (2^-253° 52') 118

11 0.748 cos (2 i—261° 9') 134

12 0.501 C05 (2<—266='2J') 146

1 a. m. 0.500 cös (2 <—277' 28') 159

2 0.451 cos (2 ^—256° 19') 167

3 0.625 cos (2 i—239° 41') 167

4 0.650 cos (2 <—234° 10') 154

5 0.732 cos (2 <- 245° 57') 98

Achter elk der uitkomsten is het aantal waarnemingen vermeld.
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Stelt men het gewicht evenredig met dit aantal en berekent men liet-

gemiddelde van amplitude en argument, dan vindt men :

0.5913 cos {2t— 254°33').

Aan de amplitude ujoet nog een correctie worden aangebracht,

omdat het argument in 3 uur niet 90", maar 3 X 28.°98 verandert.

De amplitude moet derhalve nog door 1 — C05 3 X 28.°98 = 0.9465

worden gedeeld.

Daar de aflezing bij het unrsein geschiedde, en dit laatste wordt

gegeven 5.5 minuten viV'tr hel uur volgens middelbaren Batavia-tijd,

ondergaat het argument nog een correctie van — 2.°40'. Men ver-

krijgt op deze wijze :

0.6248 mv (2/— 251°53').

3. De gevoeligheid van den seismograaf werd langs twee ver-

schillende wegen bepaald.

1°. Werden uit het gewicht en de afmetingen der onderdeden het

totale gewicht en de hoogte van het zwtuxrtepunt boven het steun-

punt afgeleid en de uiti^lag gemeten, die de schrijfstift vertoont wan-

neer kleine gewichten boven op den slinger worden geplaatst.

2". Werd de slingertijd bepaald en de indicator- vergrooting door

directe meting afgeleid.

De afwijkingsliepalingen werden verricht twee malen 's maands.

Een gewicht van 5 gram werd daarbij aangebracht op een afstand

van 342.5 m.M. van den verticaal door het zwaartepunt, eerst aan

den oost-, daarna aan den westkant en ten slotte weer aan den

oostkant. De toestel neemt niet terstond den nieuwen evenwichts-

stand aan, maar vertoont eenige traagheid. Het gewicht werd daarom

telkens gedurende een half uur in denzelfden stand gelaten. Het

uitmeten ges<'hiedde van af een basislijn, die telkens mede op het

diagram werd opgeteckend door den schrijfarni een halve minuut

in ecu bepaalden stand vast Ie houden. Dit gaf voor den dubbelen

uilslag het onderstiumde residlaat : de uilslagen zijn in m.M.

2 Juli
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Voor de hoogte van liet zwaartepunt werd gevonden 895 m.M.,

voor liet totale gewiclit van den slinger 985 K.(i. Hieruit volgt voor

de helliiigöverandering overeenkomende met 1 m.M. op liet diagram

:

2 X 5 X 342.5 X 20626.5—^— = 0".03f)23
20.43 X 985000 X 895

Voor den slingei'tijd werden de volgende bepalingen gedaan :

.luli 10.0, 10.0, 10.2, 10.0 gemiddeld 10.0= sec.

Aug. 10.0, 10.2, 10.2, 10.4 „ 10.1 „

Sept. 10.0, 10.0, 10.0 „ 10.0 „

Oct. 10.0, 9.8, 9.0 „ 9.6 „

Nov. 9.7, 9.7 „ 9.7 „

Dec. 9.7, 9.6 „ 9.6' „

waaruit volgt ile gemiddelde waarde:

9.85 sec.

De hiermede equivalente slingerlengte is :

24.04 meter.

Voor de bepaling der indicator-vergrooting werden beurtelings elk

der horizontale stelschroeven, waarmede de slinger bovenaan kan

worden vastgeklemd, tegen dezen aangeschroefd, en daarna 90'' zoowel

naar rechts als naar links omgedraaid en er tevens voor gezorgd,

dat de slinger steeds goed tegen de schroef aanlag. De uitslagen op

het diagram waren :

60.3, 60.2, 60.1 en 60.2 m.M.

gemiddeld 60.2 m.M.

1

overeenkomende met - schroefgang
4

= 0.3517 m.M.

De stelschroeven bevinden zich 122.5 c.M., het zwaartepunt

89.5 C.M. boven het steunpunt. De indicator-vergrooting wordt derhalve:

GO.2 X 122.5 = 234.3

en de hellingsverandering overeenkomende met 1 m.M.
0.3517X89 5

g overee

206265 = 0".03661
234 3 X 24040

Voor den N—S component werd volgens de twee methoden

respecfiexelijk

0".04515 en 0".04376 gevonden.

Voor beide componenten geeft de tweede methode derhalve iets

kleinere waarden ; overigens is de overeenstemming bevredigend.

Het systematisch verschil zou kunnen worden toegeschrevpn eener-

zijds aan nog niet geheel o[)geheven traagheid bij de afwijking,s-
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ln'|>aliiiü;cii, aiidiTzijds aan fi-n miinjir toename van den slin^eilijil

niet de uin[ilitnile l>ij de slingeiliepalin<;en. l'raeliseli waren de/.e

invloeden niel aan Ie touncii. Ltuit men n.l. liet gewielitje langei-

op den slinger siiuiii, «lan heginnen storende invloeden dergelijke

kleine verseliillen te overilekken, terwijl aan de nauwkeurigheid

der slingertijd-lic|)alingen hij verscliillenden uitslag een grens wordt

gesteld door de vrij snelle afname der amplitude. Heide bovenge-

noemde invloeden zijn celiler in tegengestelde ricliting. Voor de

afwijkingslteitalingen weril nog afzonderlijk vastgesteld dat zij, voorde

gebruikte uitslagen, evenredig waren met liet aangewende gewicht.

Zoo werden \oor 5 gram de uitslagen :

15.4, 15.5, 15.;^, 15.2, 15.5, 15.6. gemidd. 15.42 m.M.

voor 2.5 gram

:

t .1 i.i /.H ( .H /.H 7.8 Keni. m.M.°
2

genieten.

Van die beide methoden \an gevoeligheidsbepaling verdient

waarschijidijk de tweede de \uorkeiir. Hel feit dat voor den

Iv\V->linger, die trager is dan de >i'-S-sliiiger, een grooter verseliil

wordt gevonden dan voor den laatsten, schijnt er op te wijzen, dat

bij de toepassing der eerste methode de traagheid nog schadelijk

gewerkt heeft. Daareiii)o\en zijn de bepalingen \olgens de tweede

methode een\ oudiger. De liuitst gevonden waarde Ü."Ü3661 is daarom

voor de verdere berekening als basis aangenomen. De E-\V com-

ponent van het dubbeldaag.-schc maansgetij wordt dan voorgesteld door:

().'OJ144 (w (2/ — 251 53).

4. De ani|)litude van het theoretische getij, in de onderstelling

dat de aarde volkomen hard is, is gelijk aan :

3TO/a\' ƒ/ 53to /a \' ƒ /— 1
I

co« 4! cos* -
I 1

2.1/VJ A — e

2

waarin //( < n .1/ de mas.sa's van de maan en de aarde, n en ;• ilc

stralen van de aarde en de mixan.sbaan, >P de breedte, / de helling

van de maansbaiin op den eipiator en e de excentriciteit der niaan.s-

bium voorstelt, [lierin is :

m la 1

.,= , = . (p = 6°ir ,
/=:25°35'M 81.4 r 60.27 ^

en e = 0.055.

Het miumstiur O komt overeen met het oogenblik \aii den bovensten

inaansdoorgang. Wij vinden dus ten slotte voor het theoretische getij:

0.0155 cos (2/ - 270^^

voor het werkelijke getij :

O. 0114tYM(2/ — 251°53').

W'i'll.'i-ndt'ii. m M.iari ÜHtl. C. l'.KWk.
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Geophysica. — De Heer van der Stok biedt eene mededeeling aan

van den Heer C. Braak. „Bepaling van het epicentrum van

aardbevingen door middel van de opteekening op één station".

(Mede aangeboden door den Heer H. Kamerlingh Onnes).

Bij de bewerking van de seismogrammen van den astatischen

WiECHERT-seismograaf bleek mij herliaaldelijk, dat zich uit de ver-

houding der beide componenten der aardbeweging het azimuth van

het epicentrum vrij nauwkeurig laat bepalen. Daar berichten van

andere seismografische stations eerst na verloop van langeren tijd te

Batavia binnenkomen, werd af en toe van deze methode reeds ge-

bruik gemaakt om, alleen met behulp van de alhier verkregen seis-

mogrammen, voorloopig de epicentra vast te stellen. Op deze wijze

konden ook o. a. over de Korintjl-beving van 4 Juni 1909 nadere

inlichtingen worden verstrekt, toen \an Singapore en Banka tele-

grammen omtrent waargenomen aardschokken binnen kwamen.

De voornaamste bevingen van het jaar 1909 werden bewerkt om
te onderzoeken met welke nauwkeurigheid het azimuth zich laat

bepalen.

Intusschen paste Galitzin ') dezelfde methode toe, daarbij gebruik

makende van twee afzonderlijke loodrecht op elkaar staande seis-

mografen met zeer stei'ke vergrooting, terwijl hij de demping zoo

ver opvoerde, dat de slingeringen aperiodisch werden. Op deze wijze

werden zeer bevredigende resultaten vei'kregen.

Zooals reeds hierboven werd opgemerkt, kan echter ook de WiE-

CHERT-seismograaf met vrucht voor hetzelfde doel worden gebruikt.

De beide componenten moeten onafhankelijk van elkaar zijn, aan

welke voorwaarden door nauwkeurige opstelling kan worden voldaan.

Dat de demping slechts 5:1 is, behoeft aan de nauwkeurigheid geen

afbreuk te doen, indien men met haar rekening houdt in verband

met de periode der trillingen. De beti'ekkelijk geringe vergrooting

^'ormt het voornaamste bezwaar ; de kleinere bevingen zullen daar-

door buiten beschouwing moeten blijven.

Aan dit laatste bezwaar kan men gedeeltelijk tegemoet komen

door, behalve den eersten uitslag, nog een aantal der eerst volgende

trillingen uit te meten, voorzoover ze in beide componenten volkomen

met elkaar overeenkomen. Indien de eigen perioden der beide slingers

geheel of nagenoeg gelijk zijn, mag dan bij eerste benadering voor

1) Fiirst B. Galitzin. Zur Frage der Bestimmung des Azimuts des Epicentrums

eines Bebens Buil. de TAcad. Imp. d. Sc. de St. Pétersbourg, 1909.
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de bepaling der ware bodembeweging dezelfde berekening worden

toegepast als voor den eersten uitslag.

Voor de afleiding der ware bodembewcging werd gebruik gemaakt

van de door Wikchkrt gegeven uitdrukking:

waann

;

en

:

{log nat, f)'

-f (loc/ nat. e)'

r =r indioator-vergrooting.

To = eigen periode.

T = periode der bodembeweging.

e ^ dempings\ erhouding.

De bepaling van T geschiedde door directe meting. De afleiding

uit de afwijking door kleine gewichten en den slingertijd is door de

traagheid van het instrument onnauwkeurig, tenzij het gewicht telkens

minstens een half uur op den slinger blijft staan. 1^ wiis gedurende

het geheele jaar voor den E— W component = 234 voor den N—

S

component = 186. Voor T„ en e werd telkens het maandgemiddelde

gebruikt.

De maandgemiddciden van 7', on 8 zijn

:



,
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In de eerste plaats zullen hier een aantal i)e\ingen worden be-

handeld, waarbij de aniplilnde van den eerden uitslag groot genoeg

is om een voldoend nauwkeurige meting toe te laten. In liet maan-

delijkscli aardbevingsbericht komen deze bevingon \oor onder nos.

29, 58^ 124, 2J1, 237, 242 en 262. Copiën der diagrammen vindt

meu op de plaat.

De seismograaf is zoodanig opgesteld dat, wanneer de slinger zich

ten opzichte van het frame naar O. en Z. beweegt, de schrijfstift op

de diagrammen naar beneden uitslaat. Dit zal derhalve plaats vinden

bij een schok uil het W. of N. Na een langzaam aanzwellen der

bew^eging, als op vele der diagrammen voorkomt, schijnt een kleine

zigzagbeweging op sommige der diagrammen de aankomst van den

eigenlijken stoot aan te duiden. Bijden E.—W. component van n". 124

is duidelijk te zien, dat de knik overeenkomt met het begin van den

eigenlijken beginstoot.

üitiiieting der eerste, in beide componenten overeenkomstige, golven

geeft de volgende uitslagen, waarbij telkens de afstand der opeen-

volgende uiterste standen is gemeten.

No.
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Dl' vie-rtk' kolimi licval tk- vorlioiuliiij;- tier vcrgroüliiiji:oii tirr l)cifle

iHnii|iuiieiiteii. Zooals blijkt, voiandcrt deze sleelits weiiiifi. Do invloed

van de periode eu tie dem|)iiiii: i?^ yeriiiiï en ilerliahe kniinen (.tok

onnanwkeuriiïlieden in deze grootlieden sleelils onbediüdenden invloed

hebben.

Het azimutli it; afzonderlijk berekend iii( den eersli'ii iiilslag alleen

en alle genieten uitslagen gezamenlijk (kolom li). Zondert men n". 2fi2

uit, waarbij de eerste uitslag zielilbaar is gestoord, zoo blijken i)eiiie

methoden binnen de grenzen der nauwkeurigheid tot hetzeiCde resnl-

tiUit te leiden. De laatste methode, die ook liij kleine uilslagen dienst

kan doen, zal in het vervolg alleen worden toegepast.

Het werkelijke azimnth werd gedeeltelijk uit de aardbevings-

bericliten uit den An-hipel, gedeeltelijk door middel \an de o|ileeke-

niiigen te Batavia, .Manila, Zi-ka-wei en ( >saka afgeleid en wel :

N'. 29, uit ile liampongsehe distrielen, volgens aardbevingsbericliteu.

N". 58, nabij Tokio, volgens de dagbladen.

N°. 124, in Kuriniji, volgens aai'dbevingsberiehten.

N°. 211, in Znid-liaulam, volgens aardbevingsbericlilen.

N°. 237, in de golf \an ('arpentaria, volgens opleekening te Hatavia,

Manila en Zi-ka-wei.

N°. 242, nabij Kioe-sioe, volgens opteekening te Hatavia, .Manila,

Zi-ka-wei en Osaka.

N". 262, nabij de Carolinen, volgens opteekening te Batavia, .Mamla

en Osaka.

De beide methoden laten vaak aan nauwkeurigheid te wensclien

over, eensdeels door onvoldoende Iterichten, anderdeels door unnaiiw-

kenriglicid der tijdsopgaven voor de aankomst der eerste en tweede

voorlrillingen en het vaak ontbreken der opgaven voor de aankomst

der huilste. N'oor de afstandsberekeiiin^' uil de loo|)tijden werden

de krommen van Wikciikkt en Zihm-iutz gebruikt.

Vermelding verdient nog dat het kwadrani, waaruit de bevingen

komen, zich in den regel uil de richting van den eersten uitslag

oiidublielzinnig Uuit bepalen. Slechts bij uitzondering (hier n". 2JJ)

komt de eerste stoot uit de richting \an het epicentrum, in verreweg

de meeste gevallen diuvrentegen van <leii legeuovergestelden kant.

( >p de boven aangegeven wijze werd nog voor een ixantal andere

bevin;;eii het azimnth liepiuild. De resnitaleu zijn in de onderstiuvmle

tabel vercenigd.
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NO. Datum

4

13

19

27

28

9,9

52

56

58

59

61

85

lli

120

124

143

155

176

198

203

210

211

237

242

243

261

262

Epicentrum
Lengte

O. V. Gr.

Breedte

Azimuth

berekend
I

werkelijk

2
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De overblijvciule arvvijkiiiü;en tiissclieii Itei'ckciid cii werkelijk

ji'/.iinutli koiueii ^lerlils ji;eileeltelijk voor rckeiiin<ï van routen in liet

berekende aziniiitli. Voor tle van verre koniemle bevingen zijn ze

gering. Voor de l)evingen waarvoor deze afwijkingen het grootst

zijn: no's 4, 27, 52, 114, 203 en 243, welke alle van nabij gelegen

plaatsen komen, zijn ze ongetwijfeld liootUzakelijk toe te selii'ijven

aan de gel)rekkige gegevens waai'iiit liet werkelijk a/.iniiilli is afge-

leid, en liu\t zicli de plaixts van liet 0|iii-eiilniiii nauw kcni'igcM' alleidcn

uit de diagrammen dan uit de binnengekomen berielilen.

Weltevreden, 24 Maiirt 1910. C. Braak.

Scheikunde. — De Heer Moi.i.kman biedt eene mededeeling aan

\an ilen Heer F. E. C. Sciikffkr: „Over het optreden van

ma.ciiinuit- en miniuiuni-druk hij hefero()ene evenivicliten hij

conjitanie temperatuur.''

(Mede aaugeboilcn dour den Heer J. D. va.n dek Waals).

In de rnimteligunr voor een binair slelsoi, waarin \olkonien meng-

baarlieid in don viooistofloestand, volkomen ontnienging in den vasten

toestand upireudt en waar de dampspanningen van de vloeistoffen

voortdurend dalen van .e ^ O tot .i' = l, treden twee driepliasen-

lijnen (i|p, waar ('-én der beide componenten in den vasten toestand

coe.xisteert met vloeistof en damp. Terwijl de drnkwaarden op de

drie[>liaseidijn van de eerste eomponent voortdurend met de tem-

peratuur stijgen, is dit met de lijn voor de tweede component niet het

geval; RoozKiioo.M vermoedde, dat deze Imxtste in haar 7^- 7 -project ie

altijd een maximum liezit ') Later toonde Kohxsta.mm aan, dat dit

ina.ximum niet altijd behoefde op Ie treden'); uit de vergelijking

van de driepha,seidijn, in 1897 door vvn dkr Waai-s afgeleid'), kon

de conditie worden afgeleid, wanneer wel en wanneer geen maxiiniini

optrad, doordien voor dit huilsic dt- waarde van (i;,/

—

t]^—— {m— 'i-O
'7

nul moet zijn. Deze conditie kan evenwel even goed op het o|)trcden

van een minimum als van een maximum wijzen.

Het o|)lredcn van een nnnimnmdrnk op de driepha.senli,|n van de

tweede cduiponenl, wordt zelfs zeer waarschijnlijk, wanneer in de

/'-./-lijnen van hel v loci^ldf-ilanipvlak een minimum voorkomt. Voor

') Bakhuis I<uozi:uooh, Hi'leiu;;i'ne (üeiclitsewiclite. II. •'5^1.

-) Kuii.NSTAMM. Küii. Acad. V. Wcteiiscli. 2S l-'ibr. l'.tU/.

») Van dek Waals, Kon. Acad. v. Welenstli. _'! .\|.iil 1807.
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dit geval is in fig. 1 de P-T-projectie van de ruimtefigiuir aangegeven

en in fig. 2 de 7-,r-projectie der beide driepliasenstrooken. De drie-

pliasenlijn OaE ligt steeds boven de sublimatielijn van A; de lijn

ObE steeds boxen die van B; in het punt R raakt de minimnmlijn

aan de driephasenlijn ; hier krijgen dus vloeistof e\\ damp onder

driepiiasendruk gelijke samenstelling, wat in tig. 2 overeenkomt met

een snijding van vloeistof- en damptak van de driephasenstrook van

de tweede component. Rangschikken we de drie phasen naar haar

gehalte aan B, dan is dus de volgorde bij temperaturen boven die

van R : LGSb; beneden R : (tLS/j- We zien dus, dat bij tempera-

turen beneden R de bovengenoemde conditie vervuld kan zijn

(.Trf >.(/, waar deze waarden betrekking hebben op de eerste

dp
component), opdat de waarde van — nul wordt, wat dus in ons

geval het optreden van een minimum veroorzaakt.

De conditie voor het optreden van een minimum is evenwel niet

aan het aanwezig zijn van een minimumdrukiijn op het vloeistof-

dampvlak gebonden; ze is daarvan geheel onafhankelijk, zoodat de

mogelijkheid bestaat, dat in de P-7'-projectie van de driephasenlijn

van de tweede component een minimumdruk optreedt, terwijl toch

het vloeistof-dampvlak continu van x = O tot .v= 1 daalt.

Volkomen analoog hiermede zal in het geval, dat op het vloeistof-

dampvlak een lijn van maximu nadruk voorkomt, deze lijn aan de

driephasenlijn van de eerste component raken (fig. 3 en 4). In het

nunt R is de waarde van — positief ( := — r—
)

; tusschen R en
^

dt \ Vd —Vi J

Oa is nu het optreden van een maximum mogelijk, zooals ook reeds

door KoHNSTAMM werd vermeld. In dit geval kunnen dus twee maxima

optreden, hoewel ook hier het optreden van geen van beide nood-

zakelijk is. Uit de ?-.i'-projectie blijkt, dat bij temperaturen tusschen

R en (Ja (fig- 4) aan de conditie, dat Xd > a.-/ , is voldaan en de

d/>

waarde van — nul kan worden.
dt

Terwijl nu in de rnimtefiguur in de boven besproken gedaante

slechts maximum- en minimumdiuklijnen kunnen optreden op het

vloeistof-dampvlak, daar de concentratie der vaste stof nooit van 1

of O verschilt, wordt het mogelijk, dat ook maximum- en minimum

druklijnen voor de coëxistentie van vast en vloeistof en van vast en

gas optreden, wanneer de concentratie van de vaste stof niet aan de

grenzen 1 en O is gebonden.

In de eerste plaats kan dit optreden, wanneer in de rnimtefiguur



(
s«:

)

één of meer vcrbiiuliiif!;cii optreden ; over liet voorkomen van niininiimi-

dniklijnen op hot >7/'-vlak en het .S'A-vhik, die in niaxiniiiinsuhliniatie-

pnnt en minininnisnieltpnnt aan de driophaseidijn nikon, zijn in deze

Verslagen reeds nieeidere verliandeiingen van van di'.k Waals, Hak-

Hi'is IvoozKHooM, Smits e. a. verschenen.

In de tweede plaats knmien dergelijke lijnen voorkomen in systemen,

wimr de vaste stof een mengsel is van de componenten in wisselende

verhouding vniengkristallen\ Nemen we aan, dat er volkomen menging

in den vasten toesianil (tplreedt, dan kniuKMi we de mogelijke ge-

vallen gemakkelijk overzien wit (ig. 5. In deze figuur is een cirkel-

vormiLre kromme geteekend, waarvan de driepliasenlijn een deel

uilmaaki; dit geeft ons een eenvoudig middel alle mogelijkheden te

overzien. We concindeeren uil ikv.e figuur, dat er zes typen mogelijk

zijn, W!\iirbij één lijn \an maximum- of minimumdruk aan de drie-

pliasenlijn raakt \_(i/), lic. al, de, ef, fa, waar deze letters telkens de

tri|)elpunten der componenten aangeven). Evenzoo kunnen we zes

gevallen onderschei<len, waar twee rakingen optreden (a{h)c, b(c)d,

c{d)e, d{é)f, e{f)a, f{ali) en zes, waarin drie der bedoelde lijnen

een punt met de driepliasenlijn gemeen heiiben {ii{I)c)d,b{ed)t',c{d:;)f,

d{e/)a, e{fa)h, j\nl>)c) ').

De overige conclusies meen ik te mogen voorbijgatxn ; slechts even

zij er op gewezen, dal uit lig. 5 o.a. ten duidelijkste blijkl, dal

wanneer op de driei»hasenlijn een punt voorkomt, waarin .r,,=z,ri en

één, waarin .;;=,<•,/, dat dan eveneens een punt op de driepliasenlijn

moet voorkomen, wiiarin vast en gas gelijke samenstelling hebben,

eene conditie, die we volkomen analoog ook bij het optreden eener

dissocieerende verbinding aantielVen.

Hespreken we nader het geval, wiuirin in de ruimteüguur drie

lijnen van minimumdruk voorkomen (dg. 6), dan krijgen we een

y^, 7 -projectie, die groote analogie vertoont niet die eener dissocieerende

verbinding, die minder vluchtig is dan beide componenten. In A',

raakt de lijn, waar .S en L gelijke samenstelling hebben, aan do

driepha-scnlijn, in /i, die, waarin S en (J gelijk zijn samengesteld
;

deze punten kunnen we in analogie met de corres[)ondeerende merk-

waardige punten eener di.ssocieerende verbinding noemen: minimum-

smellpMiil en maximumsublimatiepnnt van de zich als enkelvoudige

stof gedragende mengsels; deze beide |)unten, die bij eene dissociee-

rende verbinding bij één samenstelling liggen, komen hier bij ver-

schillende .!• voor. Dit brengt tevens mede, dat de /•*, 7-bjn voor

constante .» door /^, (die dus een keer()nnt bezit) niet door li, gaat

') In (loze voriiandeling is aangenomen, «lat de vaste stof steeds onder voluum-

vcrgrooting smelt.
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en omgekeerd, zoodat de twee keerpunten der P, T'-lijii \aii de ver-

binding in ons geval niet meer op één, maar op twee verschillende

lijnen voorkomen. ')

De 2V-projertie der driephasenstrook, die in Fig. 7 wordt weer-

gegeven, vertoont de snijdingen van vloeistof- en vasttak in R^, van

vast- en gastak in R^, van vloeistof- en gastak in R, ; de drie ge-

noemde punten correspondeeren met de gelijknamige in de P,T-

projectie (tig. 6).

Ten slotte zij vermeld, dat het optreden van maximum- of niiniinuni-

druk op de driephasenlijn gemakkelijk uit de \ergelijkingen, die

VAN DKR Waals in 1897 gaf, kan worden nagegaan.

OiJ — Vs) ^
('i/
— ris)

dp XI — ais

dt xd — Xs
(l'd — I's) ('7 — I's)

XI Xs

verkrijgt de waarde nul, wanneer de teller nul wordt, dus daarvoor

is noodig: .r,/— Xs'^xi — x.,; aan deze conditie wordt voldaan op

de driephasenlijn tnsschen Oa e'i Ui, waar dus een maximumdruk

en tnsschen Ob en R,, waar een minimumdruk kan optreden.

Het zal eenvoudig zijn ook voor de andere gevallen de mogelijke

gedaanten afteleiden ; het feitenmateriaal, dat ons ten dienste staat, is

nog te onvolledig om over het voorkomen der besproken gevallen

zekerheid te verkrijgen ; toch wijzen de smeltlijnen van het systeem

Hgij—HgBr,,°) d- en Z-carvoxim,') monochloor-monobroomhydrochi-

nondiacetaat,^) j;-azoxyphenetol- j;-raethoxykaneelzuur, ') p-azoxyphe-

netol-cholesterylbenzoaat*) en nog tal van andere op het optreden van

maximum- en minimumlijnen op het ,SL-vlak en zijn er reeds vrij veel

voorbeelden bekend van maximum- en minimumlijnen op het LG-vlak,

hoewel in deze laatste gevallen over den aard van de vaste piiase

meestal geen volledige zekerheid bestaat.

1) Smits. Kon. Acad. v. WeteDscli. -27 April 1906.

2) Reinders, Dissertatie, Amsterdam 1<S90.

') Adriani, ,, „ 1900.

*) KcsTER, Zeilschr. t. Physik. Chemie 8. 5b3.

'') A. Prins, Dissertatie, Amsterdam, 1908.
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Natuurkunde. 1 >r IIcit Zikmas; hiedt cone iiiededeelin;^ aan

iiieilc naiiiciis den llocr Ü. Winwvki;: ...\fti(/ni'tLsc/u^ .splitsim/

der ttösorptit'l/jiH'ii in rerbninl nwt liet specti'utm der zonne-

vlekken". (Tweede incdedeeling) ').

21. De huiteiiste eüm|)oiieiiteii eeiier magnetiscli gesplitste lijn zijn

als men WiUirneenU in een rirliting, die een lioek «> niet de ki-aclil-

lijnen nuvakt, elli|)tiseii gepolariseerd.

hl onze proeven van §^12— J7 wcnl lirrliaaidelijk over die ellij)-

tisciie polarisatie gesproken. In § 12 werileii de eenvoudige regels

ireresumecrd, welke betrekking lielttien o|) de trillingscllipsen die

den polarisatie-toestand der buitenste componenten karakteriseeren

voor liet geval dal iiicii incl :» < /• _///'//'' speetraallijnen in een sterk

veld te doen lieeft.

De reclitlijnige trillingen van de middelste component van een triplet

liggen volgens de elementaire theorie in liet door den straal en de

krachtlijn gebrachte vlak terwijl de amplitudo evenredig met .vm i> is.

Riüiu's theoretische bescliouwingen in zijne in § 1 geciteerde ver-

handeling voeren dan ook tot deze conclusie.

22. In Voiot's') tiieoretiscli onderzoek van het geval datdewaar-

nemingsrichtiiig een willekeiirigen hoek met de magnetische kracht-

lijnen vormt, wordt de opvallende gevolgtrekking gemaakt dat ook

de middelste component van een triplet eene elliptische trilling kan

uitvoeren. Deze uitkomst hangt ten nauwste diuirmee samen, dat de

wederkeerige invloed van naburige molekulen in aanmerking wordt

genomen.

De beschouwingen van LorKxNTz (vergl. boven $ 1) over het vnmg-

dat ons bezighoudt, voeren tot uitkomsten, die wij ons veroorloven

in het kort te re?n meeren.

Voor willekeurige waarden \an den lioek "> lussclieii licliilMindel

en niagnelische kracht zullen zich bij iedere tVerpientie el!i|iiisclu'

trillini^en met tegengestelde draaiingsrichting kunnen voortplanten.

Voor de hnlteiLite componenten van een scherp triplet wordt één

van de beide elliptische trillingen geheel geabsorbeerd.

Heeft men niet te doen met een scherp triplet d. w. z. met drie

banden, die volkomen van elkaar gescheiden zijn, dan kan men toch

nog iets over den stand der trilling.sellipseii \aii de buitenste com-

ponenten zeggen.

Neem twee assen aan, O )' en U A', wiuuvan de een loodrecht

1) Eerste mededccling In deze Verslagen 29 Januari 1010, p. 621.

») W. VoiiiT, Weileres ziir Theorie der inagneto-oplischen Wirkungen. Aiiii. d.

1'hys. 1. (l'JOü) p. 389.
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Fis. 1.

staat op liet vlak door den liclitstraal en

de magnetische kracht gebracht, terwijl

de andere loodrecht staat op den licht-

straal en in het zooeven genoemde \lak

ligt. De eene trillingsellips zal dan, ook

wsit de bewegingsrichting betreft, het spie-

gelbeeld zijn van de andei-e ten opzichte

van de lijn, die den hoek tnsschen OX'
en O Y middendoor deelt.

Voor de middelste component van het

triplet is de uitkomst verschillend naar

gelang >> grooter of kleiner is dan i>],een

hoek die bepaald wordt door de formnie

,'/

tcmq r>j sin {h^ = —

.

V

Hierin is // een grootheid die als maat voor de breedte der absorp-

tie-lijnen kan dienen en van de constanten van den damp afhangt,

terwijl 1' de grootte \an de verandering der frequentie van de vrije

trillingen der electronen bepaalt en evenredig met de veldsterkte

verandert.

y Voor het geval dat 9- ^ ö-^ is, kunnen zich

in den damp twee lineair gepolariseerde golven

voortplanten met gelijke bi'ekingsindices en on-

gelijke absorptie-coefficiënten. De rechtlijnige tril-

lingen maken gelijke hoeken met de lijn OL die

den hoek XOY' middendoor deelt. De bundel

waarvan de trillingen den kleinsten hoek met de

krachtlijnen maken, wordt het sterkst geabsor-

beerd. In de tigunr is dit door een dikkeren pijl aangegeven.

Naai-mate & grooter wordt naderen de beide trillingsrichtingeu

meer en meer tot OL om bij l> =: v^j samen te vallen met OL. De
absorptie-coefficiënten voor beide trillingen zijn dan ook gelijk geworden.

Geheel anders wordt de toestand voor i)^<^&i.

Dan kunnen zich twee tegengesteld elliptisch gepolariseerde bun-

dels voortplanten, die even sterk geabsorbeerd worden maar onge-

lijke voortplantingssnelheden hebben. Fig. 1 kan hier tot opheldering

dienen. Naarmate ö- tot O nadert, naderen de trillingsellipsen tot

cirkels, die in tegengestelden zin worden doorloopen.

Een verdere benadering voor O- = ^, toont, dat de beide trillingen

niet precies samenvallen maar een weinig elliptisch blijven. De twee

gebieden, dat van de lineaire en dat van de elliptische trillingen

vallen iets over elkaar.

Fig. 2.



( 891 )

23. Er zijn nu drie iiitkouiston van Lorentz's theorie die het

eenvoudigst aan het experiment getoetst i<unnen worden.

Wij denken ons de onistandijühetlen waarin de absorbeerende

damp zicli bevindt, zóó, dat de elementaire theorie niet van toepa.s-

sing is. De componenten eener gesplitste lijn mogen dus niet door

een zoo goed als volkomen doorschijnend gebied gescheiden zijn. De
dani|idichtiieid moet dus betrekkelijk groot of de veldsterkte vrij

klein worden gekozen. Wij werken als altijd met een veld met

horizontale krachtlijnen en laten het invallend licht in een horizontaal

\lak loopen.

De drie bedoelde vooi"spellingen, die dus moeien gelden indien het

zuiver transversale of zuiver longitudinale eilect builen beschouwing

worden gelaten, zijn :

J°. de assen der trillingsellipsen van de buitenste componenten

hellen ten opzichte van de verticaal.

2°. de trillingen van de middelste component (c. q. componenten)

zijn naar umslundij^hcden linciiir en niet Iiorizonliwi nf wc! ellipliscli

met niol liuri/.onlale as.

3°. Er bestaat een hoek il, die de gebieden van het longitudinale

en van het transversale effect scheidt.

tic/tuine utaiul <ler IrUUnyselllpsen van de buitenste componenten.

24. Het is ons gelukt bij de beide /)-lijnen in het omgekeerde

effect den schuinen stand der trillingsellipsen van de buitenste com-

ponenten experimenteel va."*! te stellen en het bedrag der helling

van de assen te meten.

Zeer in het oog vallend is die schuine stand volstrekt niet.

Bij een hoek {> waarbij de trillingen reeds zeer duidelijk elliptisch

waren, konden wij twh eerst na eenige moeite den schuinen stand

vaststellen.

Eenige bijzonderheden u'Ogen voor een bepaald geval \olgen. Bij

,•> = 69° en een veld van omstreeks 18Ü(X) gauss werden de eerste

waarnemingen verricht.

De aandacht werd gevestigd op />,, en de damp zoo dicht gemaakt

dat de twee buitenste componenten van het sextet iiici al'/.underlijk Ie

zien waren. Voor de spleet van den spectroskoop werd een Nicol

geplaatst met zijn trillingsvlak onder een hoek van bijv. 35 graden

met den Imrizont. Zeer dcuikcr is nu het centrale ileol der splilsinjjs-

liguur, maar slechts zeer llauw zijn de iiilerslo coiniionenlfu \an

het pscudo-triplet zichtbaar.
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Dit lieefr het voordeel dat een geringe verandering der intensiteit

der l)nitenste componenten gemakkelijk in liet oog zal vallen. De

richting van het veld duiden wij als veldriohting 1 aan.

Bij de omgekeerde veldrichting 2, vmren de bidtemte componenten

donkerder.

Deze proef werd eenige malen herhaald en de uitkomst bevestigd.

De Nicol werd nu in een stand symmetrisch ten opziciite van dien

van daareven gesteld. Thans waren bij de \'eldrichting 1 de buitenste

componenten zwarter. Uit deze proeven volgt dat de trillings-

ellipsen der buitenste componenten niet symmetrisch ten opzichte van

de verticaal staan, dat zij dus schuin staan.

25. Bij een damp van een dichtheid die tusschen de eerste en

tweede phase (§ 13) in ligt en bij ii = 69° hebben wij de richting

van de kleinste as der trillingsellips gemeten. De Nicol die voor de

spleet was geplaatst, kan om zijn as gedraaid worden De grootte

der draaiing kan op een verdeeld cirkellje in graden worden afge-

lezen. Het juist verdwijnen of weer te voorschijn komen der uitei'Ste

componenten leverde een geschikt criterium op om den stand der

kleine en daarmee van die dei- groote as der trillingsellips te bepalen.

De uitkomst der metingen was dat de helling der groote as ten

opzichte van de verticaal 5° onder de omstandigheden der |n'oef

bedroeg. Het bleek dat zoowel voor de componenten naar den kant

xi\n het rood als naar dien van het violet de helling gelijk en in

gelijken zin was.

Met behulp van eene eenvoudige iiguur willen wij nog de richting

van de helling in verband met die \aii het veld aangeven.

p Laat üS de lichtbundel zijn

F
,-' die de in O geplaatste lichtbron

doorloopt. OF moge de richting

der magnetische kracht aan-

Voor een waarnemer, die in

de richting Sü ziet, helt dan

Fig. 3. het bovengedeelte der trillings-

ellips naar rechts. Het op den straal normale vlak )"A'' met de ellips,

is om de stippellijn neergeslagen in vlak SOM. De zijde van het

vlak die uit L zichtbaar was, is nu te zien. Voor de in tegengestelde

richting doorloopen ellipsen is bij onveranderde richting van het veld,

gelijk reeds werd opgemerkt, de helling dezelfde.

26. Dezelfde natriumvlam die in de richting OS, wat het inverse
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oflVcl hetrelt, word ondcrzoi-lit, hebben wij in de ricliliii;^ < >P (d. i.

vuur een Inn-k F< )P= Mt}S= 180" — {>) wat mviip:iuU liet ver-

scllijIl^lel der paitieele polaiisalie, dat door EcoHoKr en Gkokcükwsky

werd ontdekt, eenigernialc bestudeerd. Hierbij werd gebruik ge-

nnwkt van een kijker die op de vlam was ingesteld en voorzien

w;v^ van een plaatje van Savaht met Nicol. Deze polariscoop kan

iini zijn as gednuiid wdrden en de stand er van op een verdeelden

cirkel, in graden verdeeld, wortlen afgelezen. Het wa-^ aldus mogelijk

om te zien aan de strepen in den polariscoop oC liet vlak der

parlieele polarisatie al oF niet verticaal stond. Het bleek duidelijk dat

dit Uuitste liet geval was. De strepen waren liet duidelijkst indien

de waarnemer in J' ze zjig loo|ien van links bo\en naar reclits onder.

Altijd bij de vcldricliting die in de liguiir is aangegeven. Werd de

richting van het veld omgekeerd ilaii werden de strepen onduidelijk.

Ze waren eerst weer goed te zien, indien cle hooldricliting van

den polariscoop van rechts boven luiar links beneden lieji. De uit-

komst van deze waarneniingen bewijst ten niinsie, dat het geheele

vei"schijnsel niet symmetrisch ten opzichte van de verticaal is en dat

dus schuine trillingen moeten bestaan. Het zij ons vergund te ver-

melden, dat de Heer I.okkntz aan een onzer mondeling had mede-

gedeeld, dergelijke vei-schijnselen als in deze ^ zijn beschreven ook

waiirgenomen te hebben.

27. Bij hel verrichten van de proef in de vorige ^ beschreven

moet er zorgvuldig op gelet worden dat de as van den kijker nauw-

keurig in een horizontjxal vlak, door de polen van den electroniag-

neet gaande, ligt. Neemt men waar in een niet horizonttxal vlak dan

kan daardoor een scheeve stand van de assen der trillingsellipsen

worden voorgespiegeld, zooals uit eene geometrische beschouwing ge-

makkelijk blijkt. Hij omkeering van het veld zou dan echter de

helling leii opzichte van de verticaal onvei'anderd blij\en.

2b. Het vlak der parlieele polarisatie kan vrij nauwkeurig bepaald

worden. Terwijl echter de helling der buitenste ellipsen van se.xtet

en quartet omsteeks 5° bedraagt, maakte onder onveranderde oin-

staniligheden van den dam[i en bij hetzelfde veld het \ lak <ler par-

lieele polarisatie een hoek van 21" met de verticaal.

Het s<'hijni op het eci-ste gezicht vreemd, dat de polariskoo|> van

SvvART zoo gevoelig voor een geringen .schinneu stand der ellip.sen is.

Het verschijnsel der parlieele polarisatie is zoo gecompliceerd dat

men wel niet spoedig het volledig zal kunnen behandelen.

Wij mcencn echter dat het wel mogelijk is de richling lUin Ie

geven waarin de verklaring van het opvallend verschil tusschcn de



( 894 )

aanwijzingen van beide instrumenten te zoeken is. Zij meten n.1.

verschillende grootheden.

Zoolang de helling der ellipsen in het

door de gemagnetiseerde lichtbron uitge-

straalde lirht gelijk nul is, trilt ook het

resulteerende licht symmetrisch ten opzichte

van de verticaal.

Zoodra echter de genoemde helling niet

nul is, maar een kleine waarde a heeft, staat

het vlak waarin de resulteerende lichtbewe-

ging een maximum heeft onder een hoek

« -|- i?, die veel grooter kan zijn.

Het uitgezonden licht der natriumvlam

Fig. 4. bestaat:

1°. uit horizontale trillingen met de intensiteit c\ (Wij zien hierbij

af van een in § 30 ter sprake komende verandering).

2°. uit trillingen in ellipsen, waarvan de groote assen onder een

hoek « met de verticaal staan. De assen dier ellipsen noemen wij a en h.

De intensiteit lx in een richting O X wordt

Ir = e sin- (« + ^) + a' cos'' '^ + b" sin'' j? .... (1)

Deze uitdrukking wordt een maximum als jï voldoet aan de

vergelijking:

c°-sm2(a + /?) + (;»- —a^)»m 2,)' = O (2)

Hieruit ^olgt reeds dat ji niet O kan zijn, want anders zou ook

« nul moeten zijn.

Uit (2) volgt:

sm 2(« + ^) _a=— t'

sin 2/i c"

De groote \an 3 hangt dus af van de intensiteiten der horizontale

en verticale trillingen. In het algemeen is a ^ b, terwijl meestal in

het uitgestraalde licht de verticale trillingen overwegen dus ook

a > c. i3
moet een positieve grootheid zijn.

Stelt men «=5" «-f i3=21'' en /^=0,3 a (vg. § 29) dan

volgt uit (3)

wat zeer goed mogelijk is. De waarnemingen met den polariscoop en

met den Nicol alleen, zijn dus volstrekt niet in tegenspraak met elkaiir.

29. Wij hebben bij het omgekeerde effekt enkele metingen gedaan

over de ellipticiteit der buitenste componenten bij verschillende in-

valshoeken. Wij bezigden de bekende methode waarbij van een
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kwartfïolfphuitje en Nieol wordt' gebruik gemankt. De assen der

kwartgolfpliXiit worden evenwijdig gephvatst aan die der invallende

ellips zoodat liet nittreilende lielit lineair is. Zijn h en n de horizon-

tale en verticale of de hijna liori/.oiitale en bijna vertit-aie liaive-

assen ilan is =: t-iwi k.
a

liet kwarlirolfplaaljo uit mica was voor de bunrt der /)-Iijnen zeer

nauwkeurig, z(joal> een onderzoek volgeus de vroeger besciireven

methode leerde 'j Drie verschillende bepalingen gaven als waarde

voor de font 1,8, 0,1. J.0 %.
Deze nauwkeurigheid van het plaatje is voor onze tegenwoordige

bepalingen overbodig. De metingen zijn zeer moeilijk en hebben

betrekking op het gemiddelde van de buitenste coiuponenten van het

sextet, dus op een idterst snuxl deel \au het spcdruui. De gebezigde

ilauipdiclitheid laat zich slechts bij benadering delinieeren (10).

De uitkomsleu over de ellipliciteit van de buitenste componeuten

van het sextet zijn in onJerslajinde label vereenigd.

t> l)(i üpuierkiuge])

0.31
j

69^7, 0.31 0.30 Damp van gemiddelde diclitheid (§ 10)
0.28'

AT

0.45 1„ ,.

0,45
P^-*^

o "Oi
"^" r)'^'iip 'tï'^ dichter

0.67

0.70]

0.70

0.60|
39" ().«4 O.GG Dunne damp (^ 10)

0.B71

0.631
o.cs)

0.()5

De verhdiiding der assen bij een beiKwideu hoek iiaugt ongetwij-

feld ook ccnigszins van de dampdichtheid af. Keu deel der schom-

melingen in de uitkomsten bij één hoek is wel daaraan toe Ie schrijven.

Mij ,'> ^= 89° 7i was de helling van de groote as der ellips ten

0|izichle van de verticaal in dichten damp 5"^; in zeer fluiuie damp
werd voor dezen iioek O" gevonden.

') Zeemam, deze Verslagen. Oclober 30. I0O9.
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Bij i> == 47° werd voor de helling in damp van gemiddelde diclit-

lieitl 4° Ys gevonden. De strepen van Savart maakten toen een hoek

\'an 28° met de verticaal.

Sclmine stand der trllUngen in de middelste componenten.

30. Terwijl de schnine stand der trillingsellipsen in de buitenste

(•omi)onenten het eerst bij het se.xtel kon worden aüngetoond, is ons

jnist bij het qnartet de experimenfeele bevestiging van de tweede

bovengenoemde gev(tlgtrekking van Lorkntz (23) het eerst gekikt.

De niet horizontale stand der trillingen bij het quartet der lijn I)^

kan op soortgelijke wijze als liet aantoonen van de helling der

ellipsen (24) worden bewezen,

De trillingsrichting van den Nicol voor de spleet werd onder een

helling van omstreeks 30° met den horizont geplaatst. De buitenste

componenten van het quartet Z), zijn dan bijna niet zichtbaar. De
binnenste componenten zijn vrij donker. De veldrichting duiden wij

dooi' 1 aan. Onder den invloed van het omgekeerde veld 2 worden

de middelste componenten donkerder. Bracht men den Nicol in deji

symmetrischen stand dan was het juist bij de veldrichting 1 dat de

middelste componenten het duidelijkst waren.

De hoek >> was bij deze proef 47°.

Twee metingen om de helling der trilling ten opzichte van den

horizont te bepalen leverden de waarden 4°
V.21 resp. 5°

Va- Deze

metingen zijn echter zeer moeilijk, vooral ook door de nabijheid der

builenste componenten, die duidelijker worden, naarmate bij het

zoeken van de juiste instelling, het trillingsvlak van den Nicol meer

verticaal wordt.

31. Wij hebben nog een proef genomen die de

uitkomst van (30) bevestigt en tevens laat zien

welk verband er bestaat tusschen de helling van de

t > trillingen bij de verschillende componenten. Schema-

tisch is dat verband in fig. 5 voorgesteld. De voor de

middelste componenten van een quartet en van een sex-

tet experimenteel verkregen uitkomst mag zeker ook

Fig. 5. wel qualitatief op een triplet worden overgebracht.

De bedoelde proef was de volgende : De Nicol werf! onder een

azimut van 40° met de verticaal geplaatst ; de positieve draaiings-

richting in figuur 5 zij gerekend tegengesteld aan die der beweging

der wijzers van een uurwerk. Vervolgens werd de Nicol op 320°

van gebracht (dus in de symmetrische positie). Wij noemen de laatste

positie B, de eerstgenoemde A.
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Hel vrlii werd oiivonirulcnl van richting; gclioiuleii.

In de iu)üilie .1 waren alle lijnen /.wakker dan in de positie II.

Uit deze waarneming volgt zoowel hel scheel" staan van de ellipsen

en van de trillingen der middelste componenten, als ook dat de

relatieve positie der trillingen moet zijn als in lig. 5.

32. In zijn reeds meermalen genoemd onderzoek verincMi Ükiii

(noot p. 291 der in § 1 geciteerde verhandeling) dat Voigt's theore-

tisch onderzoek over het algemeene geval van voortjilanting van licht

in een richting schuin ten opzichte van de krachtlijnen te laat ver-

sclieen om iieni bij zijn onderzoek te kunnen leiden. Riom meent

echter dat in zijne talrijke proeven hijzomierlieden in het gedrag van

de middelste component als waaroj» Vokjt wijst, hem wol niet

haddon kunnen ontgaan, indien zo or waren en dat de elementaire

theorie \an Lorkntz alle waargenomen verschijnselen verklaart.

Dit schijnt in tegenspraak met onze uitkomsten. Deze tegenspraak

verdwijnt echter, indien men aanneemt, dat l)ij de |)roevon van IvKiiii

de onderzochte damp zeer dun was, ot' het veld slecils zoo sterk dat

de componenten der gesplitste lijnen volkomen van elkaar waren

gescheiden. In hot laatste geval hebben ook wij voikomon overeenstem-

ming mot de elementaire theorie, voorzoover i\Q polarisatie der

componenten en tle richting dor trillingen aangaat, kunnen conslatecreii.

Ook lag het bij Rkjiii's proeven niet \oor de hand de richting van

het magnetische veld omtekeereii, waardoor de bijzonderheden welke

op het ,,scheve" in de trilliiigsriclitingen betrekking hebben, zich iiot

gemakkelijkst vertoonen.

Toepassini/ run tli' uitkomsti'ii (^<^ 24—iMy op de stitdu' der

zonnevlekken.

33. De trillingsrichting in de middelste component van een triplet,

dal in het tiansver.sale effect wordt wjiargenomen is evenwijdig aan het

magnelisch veld. In de builensle componenlon slaat de trillingsricliting

loodrecht i>p het veld. Ook voor dichle dampen gaan deze regels

door, indien men niaar met het zuiver transversale eOcct te doen heeft.

Wordt in een lichting .schuji ten opzichte van het veld waiirgenomen,

dan is alleen in zeer verdunile dampen do projectie dor magnetische

kracht op een vlak loodrecht op de gezichtslijn do(»r de eenvoudige

regels der elementaire theorie uit do trilliiigsrichling der compononlcn

te vinden. Zoodra echter de lijnen van een omgekeerd triplet niet

meer door volkomen doorschijnende gedeelten van elkaar gescheiden

zijn, en <le üjiien in de zonnevlekken schijnen in dit geval Ie ver-

kcereii, moet men rekoning houden mei do in lig. 5 .schematisch

voorgestelde bijzonderliedon.
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Bij liet maken \an kaarten van de magnetische velden in zonne-

vlekken, waarbij intensiteit, richting en zin der magnetiselie kracht

in de vlekken wordt aangegeven, zal dns het bepalen xan de ricliting

der magnetische kracht eenige moeilijkheid kunnen veroorzaken.

Over de grootte der correctie welke aan de aanwijzingen der

elementaire theoi-ie in bijzondere gevallen moet worden aangebracht,

zal later nog gesproken worden.

De regel, die den zin der afwijking bepaalt, moge hier aangeduid

worden.

De richting waarin de trillingsellipsen in de buitenste componenten

naar den kant van het rood en van het violet worden dooiloopen,

leert ons of ^ scherp of stomp is. Is & stomp (tig. 3) dan is de

relatieve stand van de richtingen der magnetische kracht, van de groote

as der trillingsellipsen en van de trillingsrichting van den middelsten

component als in fig. 5.

Men denke zich uit een punt O een lijn OB evenwijdig aan de

groote as der ellipsen van de buitenste componenten getrokken en

een lijn OM evenwijdig aan de trillingsrichting van de middelste,

zoodanig dat hoek BOM scherp is. De projectie OF van de mag-

netische kracht op een vlak normaal op de gezichtslijn maakt dan

een scherpen hoek met OB zoodanig dat BOF grooter is dan BOM,
de positieve draaiingsrichting gerekend van OB naar OM.

Het al of niet onderling loodrecht staan van de groote as der

ellipsen en van de middelste component laat zien of men de

elementaire theorie al dan niet mag toepassen.

Mikrobiologie. — De Heer Beuerinck biedt eene mededeeling aan

over: „EmulsieJaevulan, het produkt der rverking van riscosac-

cliarase op rietsuiker."

In de Verslagen der Akademie van 9 Februari 1910 werd

gewezen op het bestaan van een enzym, de viscosaccharase, dat uit

rietsuiker en raffinose een niet voor diffusie vatbaar slijm voortbrengt.

Bij het verdere onderzoek dienaangaande, dat ik gemeenschappelijk

met den Heer D. C. J. Minkman heb uitgevoerd, bleek, dat het slijm

een met het laevulan van Lippmann ') na verwant maar daarmede

niet identiek lichaam is.

Ons laevulan ontstaat in de waterige voedseloplossingen op geheel

dezelfde wijze als in de vroeger beschreven agarplaten, zoodat deze

oplossingen in een melkwitte emulsie veranderen ; de vloeistof

tusschen de zwevende laevulandroppels opaliseert krachtig. In warm

1) Chemie der Zuckerarten 2,^'' Aufl. Pag. 428, 80ü, 1312, 1904.
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water is de stof tamelijk oplosbaar eii de specifieke draaiing van

liet aepolariseeni liclit, liie wegens do opalisatie slechts bij henadering

te bepalen is, bedraagt ongc\eer

-D = - 8«°

terwijl Lii'r.MANN voor zijn laevulan opgeeft

0|) grond \aii dii In-langrijke verschil in luM draaiend vermogen

zou een nieuwe uiuvm bijv. „sinistran", wellicht wenschelijk kunnen

schijnen. Daar „laevulan" echter een koUektief begrip is, waartoe

ongedwongen ook de meer en ile minder oplosbare vorm onzer stof

kunnen gebracht worden, zullen wij ons hier van de meer algemeene

benaming bedienen, Ie meer dmir het vaststaat, dat het laevulan der

literatuur even als het onze uit celwandstof van bakteriën bestaat.

Hthalve door Lippm.\nn is laevulanvorming door bakteriën ook

waargenomen door M.\asskn'), die echter het emulsieverschijnsel niet

beschrijft, zoodat ook in dit geval waarschijnlijk een van ons emulsie-

laevulan verschillende modilikalie wordt voor(gel)racht. De hierbij

belrokken mikrobe is een sporenvormend gistingsorganisme, dat Maasskn

Seinic/ostridimii coumiitie noemt, maar door ons nog niet gexondcn werd.

Bi-'vcidiiiri i'ii eujenachnppen van emukielaevulan.

Aanvankelijk waren wij van meening, dat het emulsielaevulan het

best bereid zou kunnen worden door gebruik te maken van Bacillus

eniulsioiii^, daar wij hadden \aslgesleld, dat deze soort het eenmaal

gevormde laevulan niet verder ix;\nlast, terwijl B. tin'iinlhi'rium en

B. mesi'iiU'ricus, die eveneens krachtige emulsievormers zijn, het lichaam

wel aantasten en als voedsel opgebruiken zoodra de rietsuiker verdwenen

is. Niettemin is het ons gebleken, dal hel met eenige voorzichtigheid

veel gemakkelijker is mei behulp vooral van B. iiwsi'ntcricii.t groole

hoeveelheden laevulan te uuxken, dan door middel van B. emulsionii,

hetgeen berust op de omstandigheid, dal eerstgenoemde soort, vooral

bij hoogere temperaturen, een buitengewoon groote vegeUitiekracht

bezit, terwijl de hmtste steeds langzaam groeit en een l)etrckkelijk

luag, beneden of bij 30" C. gelegen tempcraluurojitinuim heeft.

Wij hebben djiarom voorde laevulanbereiding hooibaklcriën gebruikt,

dal is de gewone vorm \aii li. viesentet-icus, zooals men die door

bekende o[ilioopingsmelhodeu op aardappolschijven of in moulextrakt

verkrijgt. Overigens is deze vorm zoo algemeen in onze omgeving,

en zoo zeer aangepast aan het leven in iietsuikero[)lossingen

van verschillende samenstelling, dal deze na pasteurisatie of kort

) Arbeiten aus dem Kais. Gcsundhcitsamte, Biol. Abt. Bd. 5 Pag. 1, 1005.
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opkoken en hij warm hewai'eii reeds vanzelf tot laeviilan vorming

overgaan, juist door de ontwikkeling der spontane liooiiiacillen-

sporen, zoodat zulke voedingsvlocistolfen ook van zelve melkachtig en

slijmig worden, door het ontstaan der mikroskopische laevulanemnisie.

Voor de |)roeven werd gebruik gemaakt van groote Erlenmeyer-

kolven, waarin 500 cM". eener kultiiurvloeistot' van de volgende

samenstelling was gebracht : leidiiigswater met 20°/» rietsuiker, 0.057„

KNO, en 0X15"/„ K^HPO, terwijl gekultiveerd werd bij ± 27° C
Zeer spoedig verkrijgt deze, met B. mcsentericus geënte vloeistof

het genoemde melkachtige uiterlijk ; dezelfde emulsie, welke aan de

koloniën van B. iiie-'ientericus, B. megatherlum en B. emuJsionis op

rietsuikeragarplaten een zoo eigenaardig karakter geeft vormt zich

thans in groote hoeveelheid in de kulluurvloeistof, die ook overigens

met laevulan verzadigd is, en waartloor een zeer sterke en eigen-

aardige opalisatie ontstaat, zooals ons die l>ij geen andere stof bekend

is. Bovendien vormt zich langzamerhand op den bodem der kolven

een dikke doorziciitige slijmlaag, die eveneens gebleken is uit laevulan

te bestaan, waai'in echter de hoofdmassa der bakteriënliciiamen zelve

is opgehoopt, terwijl de daarboven staande vloeistof arm aan bakte-

riën maar rijk aan viscosaccharase en laevulanemnisie is. De zuur-

vorming in deze kulluurvloeistof is gering.

Het laevulan kan met alkohol geprecipiteerd worden, waarvoor

zooveel alkohol voldoende is, dat het mengsel ongeveer 507o bevat.

Eerst bij veel grooter alcoholconcentratie precipiteeren ook andere

stoffen. Door oplossen in kokend water en opnieuw precipiteeren niet

alcohol is de reiniging gemakkelijk. Na drogen en stampen ontstaat

een sneeuwwit, bijna smakeloos poeder.

Uit een kolf als boven beschreven, waarin aanvankelijk dus 100 G.

rietsuiker aanwezig was, werd na 7 dagen kultuurtijd 8 G.

zuiver droog laevnlan ^erkregen, terwijl toen nog in de vloeistof

aanwezig waren 20 G. invert- en 70 G. rietsuiker. Maar het aan den

bodem gehechte laevulanslijni was daarbij niet verzameld.

Uit een andere aan de voorgaande geheel gelijke kolf, die aanxan-

kelijk dus ook 100 G. rietsuiker bevatte, werd na 17 dagen 15 G.

laevulan verkregen terwijl nog 45 G. rietsuiker en 35 G. invert-

suiker aanwezig bleken. Plet hierin achtergeblexen aan den bodem vast-

gehechte slijm, bestaande uit B. mesentericus met dikke celwanden van

laevulan, werd overgoten met een oplossing van 27u rietsuiker, 0.057»

KNO, en 0.05V„ K,1IP0,. Na 18 dagen werd uit de 10 G. oorspron-

kelijk aanwezige rietsuiker 2.25 G., dus 22.57„ laevulan verkregen.

Zuiver lue\ulan is in koud water moeilijk, in kokend veel beter

oplosbaar; alle oplossingen opaliseeren buitengewoon sterk. Het redu-
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ceert koperproefvocht niet ; eerst lui langdurig koken is /.wakke

rediiktie merkbaar. Het is niet vatiiaar voor alkoiioi- en melkznur-

gisting, maar wordt lioor de botcrzuurfornienten bij iiichtafslniting

in even sterke gisting gebraciit als rietsuiker, waarbij waterstof,

koolzuur en vluelitig zuur ontstaat. Tal van bakteriën kunnen het,

bij luchttoelreding groeiend, als voedsel gebnüken ; Azotobacter chroo-

cocruin kan liet opgebruiken onder stik^tofbinding en zuurvorming.

Hij behandeling met zuren gaat het, vooral bij verwarming, met groote

gemakkelijklieid in laeviilose over en wordt zoodoende gesi'lid<t voor

alkohol- en nielkzuurgisting. Na de inversie ontstaat bij verwarming

met resoirine en sterk zoutzuur de voor laevulose karakteristieke

roodkleuring, terwijl de op [lentose wijzende violetkleuring met

oreine en zoutzuur ontbreekt. Na behandeling met zwavelzuur laat

zich in het distillaat geen merkbare hoeveelheid furfnrol aantoonen.

Gelijk gezegd bedraagt de specifieke draaiing, die niet nauwkeurig

is te bepalen door do sterke oitalisatie

en na hydrolyse

-D = - «0°

« , = — 70°

dat is dus geringer dan \an zui\ere laevulose, waarvoor wij

% = - ^2°

Tonden.

Na lange verhitting met zuur in de autoclaaf op J20° neemt

de dnuiiing iets af, zoodat zelfs

gevonden werd.

Het is niet onwaarschijidijk, dat dit tekort moet verkhiard worden

uit de vernietiging van een gedeelte van de laevidose.

Daar het ons gebleken was, dat het op den iK»dem der kolven

afgezette slijm minder o|)losbaar is dan het door alkohol uit de daar-

boven staande geemulsioneerde vloeistof verkregene, hebben wij het

laovulan daaruit alleen door afzonderlijke proeven bereid. Wij vermoed-

den namelijk, ilal diuirin wellicht de.vliau zou kuniu-n voorkomen, dat

veel minder o[)losbaar in water is dan laevnlan. Intusschen bleek,

dat het uit het bodemslijm verkregen zuivere produkt na inversie geen

andere dniaiing geeft dan het emnisielaevulan, zoodat besloten moet

woriicn, dat de huoibakteriën volstrekt geen dextrau maken, maar

60
Verslagen der Afdeeiing Naluurk. Dl. XVIII. A». 1909/10.
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dat hun cehvand uit verschillende laevulanmodifikaties van ongelijke

oplosbaarheid bestaat.

Niet alleen in kultuurvloeistoffen van de bovengenoemde samen-

stelling brengt B. 'mesentericuts laevulan voort, maar dit geschiedt

eveneens gemakkelijk in gistafkooksel met 2 tot 20°/^ rietsuiker,

waarbij toevoeging van krijt gunstig blijkt te zijn ; de temperatuur

bij het kulliveeren kan ook verschillend gekozen worden en zelfs tot

40° C. worden opgevoerd, maar dan \ooral moet gezorgd worden,

dat het laevulan zelf niet wordt aangetast.

Uit het voorafgaande moet worden afgeleid, dat de groote slijm-

klompen, welke B. mrsentericns en de overige emulsioneerende soorten,

Avaartoe zonder twijfel ook Seri i ielostridiwn commune van Maassfa' moet

gerekend worden, zoo gemakkelijk op rietsuiker-agarplaten x'oortbrengen,

evengoed uit laevulan bestaan als de emulsie, die in de kultuurvloei-

stoffen en rondom de koloniën dezer soorten in de agar voorkomt. Er

is dus oolv geen twijfel aan, dat het in de agar niet ditfundeerende slijm

dezer slijmkoloniën door viseosaccharase uit rietsuiker wordt gevormd,

en dat dit enzym slechts ten deele het eigenlijke bakteriënlichaam,

indien de wand daarbij gerekend wordt, verlaat. Blijkbaar wordt

ook in den cehvand zelve door het enzym nieuw laevulan gevormd

door de omzetting van de rietsuiker, waarmede die cehvand evengoed

doortrokken moei zijn als de agai-plaat.

De vorming van celwandstof tengevolge van enzymwerking, welke

in de vroegere mededeeling waarschijnlijk werd genoemd, kan dus

thans, wat het laevulan betreft, als bewezen worden beschouwd.

Op het dextran en de dextranbakteriën, waarover onze onderzoe-

kingen zich eveneens hebben uitgestrekt, zal bij een latere gelegenheid

teruggekomen worden. Voorloopig kan intusschen reeds gewezen

worden op het feit, dat dit lichaam, waardoor het gepolariseerde licht

sterk rechts wordt gedraaid (wij vonden «i3= + 120° terwijl in de

literatuur door verschillende onderzoekers voor dextran opgegeven

wordt (tp = ~\- 199° tot -\- 230°) evenals het laevulan uitsluitend

uil rietsuiker ontstaat. Zoowel het laevulan als het dextran worden

door de mikroben dus noch uit laevulose, noch uit glukose, noch

uit eenigerlei andere suiker dan rietsuiker en raffinose voortgebracht.

Da door andere mikroben uit glukose, laevulose en raaltose gevormde

slijuüge wandstotren zijn van geheel andere natuur.
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Natuurkunde. — De Heer du Bois biedt namens den Heer Stamslaw
LoHiA eene mededeeling aan uit liet Hossciia-Laboraloiiiini

:

„Di'i' >iiii(/nelo-oj)h.iche KERR-Effekt bei ferivmac/iu'ti.sc/u-n \'er-

/jiiuliuu/en und Leifierwu/eii."

(Mede aangeboden door den Heer Bosscha).

Das von Kkkk in 1876 eiitdeekte Phanonien liiingt, wie die

spaleren Arbciten von Kkrr ') selbst und aurli die von Kaz'),

IvKiMi'), Kindt'), SissiXGii *) uiul Zkkma>") gczeij,'! Iialion, sowolil

von der Oricntiernng der relleklireiiden Flai-lie in bezng aul" die

iiiagnetisclieti Vectoren, wie ancli von dem Kinfallswinkel nnd der

Lage der Polarisationsebene der auflalienden Strahiung in ziemiich

komplizierler Weise ab. Ini einfaciisten nnd weitaus wichtigslen

Falie, bei ..poiarer" Magnetisiernng und naliezu normaler Inzidenz

des senkrecht oder parallel zur Einfallsebene polarisierlen Liciites,

erwies sich die Drelinng der grossen Axe der, naoli Rioni ") ini

allgemoinon eIli|)tisclion, reliek tierten Strahiung als aliliiingig von

der Welleidange und der .Magiietisierung.

Die Di.spersioii dieser Drehung bot — naoh den von m Bois')

ausgefidirlen Messungen — gewisse Gesetzmassigkeiten dar. Fiir Eisen,

Cobalt und Nickel \erlief die Dis|)ersionscurve ausscldiesslich im

Gebinte nnintlvev Werie ; bei Eisen stieg sie von Violett bis Rot

mit Andeulung eines Miiiiniums im Ultraviolett ; beim Nickel passierte

sie ein Minimum im Gelb, beim Cobalt ein nur schwach angedeutetes

Minimum im Hlaugrim. Ausscliliesslicli im Bereiclie positiver Werte
verliet" liingegen die Dispersionscurve des Magnetits, die ein ausgc-

praglcs .Maximum im Gelb zeigte. In allen untersuchten Fallen treten

also algebraïsche Ma.Yima aut' und erwies sich die Drehung der

Magnetisiernng proportional. Die Dispersion wurde dann von Ixükk-

soi.i, '1 in 's Ultrarote verfolgt ; die.ser Forscher (indet die rotatorischen

(4esamtcurven iihnlicii einer gewöhidichen Dispersionscurve in der

Gegend eines aiisserst breilen Absorptionsbereichs ; insbesondere land

er für Nickel nnd Magnelil Nulldrehungcn und hernach Zeichenwecli-

scl zwisclien 1 nnd 1,5 ;i.

Der weitere Fort.scinilt aul' diesem Geblete wurde durdi den

>) J. KtnB. Phil. .Mag. (5) 3 p. 339, 1877 k 5 p. 161, 1878.
-) P. C. Ka/., Protïfsdirifl, Amslcrdain 18.S4.

») A. |{i.;iii, Aim. de Cliim. et Phys. (ü) 4 p. 133, 1885.
) A. KiSüT, Wied. Ann. 23 p. J^S, 1881; 27 p. 199, 1886.
) R. Sissi.NOH, Arch. Néerl. O» 27 p 173, 1894.
«) F. Zeeman, Leiden Comm. no. 15, 1895; no. 29, 1896. Arch. Néerl. 27 p.

252, 1894.

7) A. HioHi, Ann. de Chim. el Phys. (1) 9 p. 120, 1886.
') H. DU Bois, \Vie<J. Aun. 39 p. 25, 1890.
») L. K. I.WEBsoix, Phil. Mag. (6) 11 p, 11, 1906 A; 18 p. 71, 1909.

60*



( 904 )

ümstand gehemint, dass die Anzahl ferromagnetischer Substanzen,

an deneii der KERR-Effekt studiert werden konnte, mit den vier oben

aufgezahlren bislier efsch(')pft war. Man sufhte dagegen naeii Kundt's

Vorgang ver^vandte inagnetüoptische Erseiieinungen an halb durch-

siclitigen, elektrol^-tisch oder durch Katliodenzersfanbung hergestellten

Schiciiteii der Metalle gleichzeitig iin reflektierten luid iin durchgeh-

enden Lichte zu studieren, übzwar neuere üntersiicliungen ') der

optischen Eigenschaften solcher dunner Schichten ferromagnetischer

Metalle wieder etwas verwirrende, wenn auch interessante Ergebnisse

gezeitigt haben, so geht doch aus ihnen deutlich hervor, dass die

Verhallnisse ausserst koinpliziert und je nach der Struktur nnd der

HerstoUungsweise der Schicht recht verschieden sein konnen.

Eine reflektierende Flache auf einer solchen Schicht ist jedenfalls

physikalisch weniger gut definiert als eine spiegelnde inassive Metall-

flache. Es war daher von Interesse zu versnellen, ob die geringe

Zahl von Körpern, auf die man beim Studium des IvERR-Effektes

angewiesen war, sich hentzutage nicht vergrössern liesse.

Einige Hotfnung erweckten in dieser Hinsicht die erfolgreichen

Bemühungen mehrerer Chemiker ferromagnetische Substanzen künstlich

darzustellen. Es konmien iiier in erster Linie in Betraciit die von

Hii.PEKT^) hergestellten Metaferrite, Verbindnngen verschiedener Oxyde

mit deni Eisenoxyd. In allen diesen, der chemischen Struktur nach

dem Ferroferrit (Eisenoxydnloxyd) verwandten Verbindnngen, fungiert

das Eisenoxyd als saurer Bestandteil nnd erscheint danu als Trager

ferromagnetischer Eigenschaften. Von diesen Verbindnngen lassen

sich jedoch bisher uur das Cupriferrit und das Calciumferrit in

einem fiir meine Zwecke geeigneten Zustande herstellen. Zweitens

bieten gewisse Legierungen mehr oder weniger ferromagnetischer

Metalle Interesse, und zwar zuniichst : die Legierungen des Systems

Nickel-Eisen '), die bekannte terniire HEüSLER'sche und die Wedekind'-

schen ^) binaren Manganlegierungen. Die raagnetooptischen Eigen-

schaften dieser Legiernngen sind — soviel niir bekannt ist — zum

Teil wenig, zum Teil noch gar nicht untersucht worden. Es liegt

nur eine russische Mitteilung von Tokmatschew ^) vor, der eine Ver-

suchsreihe mit der HiiusLER'schen Legierung beschrieben hat, sowie

1) G. A. Skinner & A. Q. Tool, Fhil. Mag. (6) 16 p. S33, 1908. H. Behrens

hiaug. Diss. Munster i. W. 1908. L. R. Ingersoll, loc. cit.

-) S. HiLPERT. Ber. deutsch. Chem. Ges. 42 p. 2248, 1909. Verh. deutsch Phys.

Ges. 11 p. 293; 1909.

8) Gii. Ed. Guillaume, Les aciers au nickel, Paris 1898.

*) E. Wedekind, Ztschr. f. phys. Chem. 66 p. 614; 1909. K. Honda, Ann. d.

Phys. 32, lülO.

°) S. ToKMATSCHEW, Journ. d. russ. phys.-chem. Ges., 42 (phys. T.) p. 15, 1910.
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eine Beobaclitung Ingersoll's u. a. O. U-h liabe einige der gcnaniiten

Körper, sowie das altbckannte magiietisolie Cliromoxyd inagnetooptisch

untersiicht uiul inöclite iin t'olgeiiden über die vorlaiilig eizicllen

Ergebnii^se berirliteii.

Vers u e li .s a n o r d ii ii ii g. Als Lii-litiiiiellc wiirde aiisscidiesslicli

die Öonne beiiiitzt. Das diircli einen geradsichtigeii liclilslarkoii Moiiu-

clirouiator ') zerlegte. 1: 4 divergirerido I-i<-litbiiiidel passierte (Fig. J)

eine Linse (L), eiii total retlektierciides Prisma (l*), eine Lii'i'icu'si'lie,

aus zwei Nicols bestellende Ilalbsfliatteiivorrielitinig (N,,N,), liel

naliezn senkreclit aiif den /.wisrlieii dm l'olen des Klektromagneleii

angebrachten Spiegel und wnrde naeli der Retlexiou von cineni

Analvsator (X,) nnd eineni vierfacli vergrüssernden Fernrolirc anfge-

tangen. Die Dioptrik (Linsen, Grosse der Diaphragmen, liclilc Weite

und OeiriMingswiidvel der konischen Bolniing des Polsdiulis und

Holms n. s. \v.) war mit Riicksielit auf die Erlialtung eines niöglirlist

bellen nnd gleiiJ^niissigen Gesiolitsf'eldes nnd die Verineidiing aller

störenden Rellexc im vorans bercclinct worden '}.

Die Beobachlnngen wnrdeii bei nahezu senkrechter Inzidenz ans-

gefülirt. Nacli RiGin ') ist bis zn J5" Inzidenz kanni eine Aendernng

der Erselieiniuifj walirznnclinion. Die Ilaiiptstralden dos auU'allenden

nnd des retlektierlen Liciitkegels bildelen itidcssen bei nieiiier Anurd-

niing einen Winkel \(in niir 2° bis 3°. Das anllallende Liclii war

immer in tier Eint'allsebene horizontal polarisiert.

RiGiii liatle gol'iinden, dass ancli itei normaler Inzidenz liiiear

polarihierten Licliles eine scliwaeiio Kiliptizilat der vom magnetisierten

Spiegel reflektiertcn Scliwingiing walirgcnommen werden kann
;

Zkkman ') hat ancli spaier diese Hlliptiziliil bei Eisen und ('ubalt der

Mcssnng nnler/.()j:eu. Icli saii midi in Anbelraclit der ruvollkomnien-

heit von manciien der benntzten Spiegel und der Kleinlieit der zu

messenden Drelmngcn genötigt, von der Untersuchnng der etwa

vorkommenden Elliplizitat vorliiidig abzuselien und niicli auf die

Beslinimun^ dei- .Minimnmdrelinngen zn bescliriinkeu. l'ebrigeus war

bei den besten Spiegein nnd bei sorglaliigcr Vermeidung dillusen

Lidiles kein störender Einlinss soldier Nebeneüektc benierkbai'. Die

wediselndi' Au^losdiung Jedcr lialflc des Gesiditsl'eldes war lielVie-

digend, sodass Spuien vrui Klli|iii/.iiiif, wciiii sie vorliaiideii >lui\.

') n. DU Bois, Verli. d. D. l'liys. Ues. 11 p. 708, 190'.».

-) Eine Bfscliri'ihuiig de.s zu dicscm Aiiil).!» bcnulzleii l'olaiiaatois uiid Aiialy-

sators finilcl si< li hoi II. du Bois, Wied. Aiiii. 48, p. .j.i5, 18'J:i.

1) A. Huiiii. Ann. .Ie cliim. el de pliys. (1) 9 pp. 120, 132, 1886.

*) I'. Zekma.n, LeiileiiCoinin. No 15, 189."j.
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ausserst gering sein mussen. Wenn anch die aiiftretenden Dreliungeii

manchmal sehr klein waren, so konnte raan sie doch mit der

Halbscliatten methode noch sicher feststelien und zieralieh genau

messen. Ich giaubte daher von der Verwendung muliipler Retlexionen

abseiien zu kunnen weil diese andere Cümplicatioiie]! und Fehler-

quelleii mit sich bringen. Die Analysatorazimute wurden mittels

besonders angebrachter Spiegel und vertit-aler Skala gemessen.

Das Feld wurde voh eineni kleinen nc Bois'schen Halbringelektro-

magneten erzeugt, dessen Widerstanu 9 ü betrug. Um die Kommu-
tierung ohne Durchsehlagsgefalir zu ermögiichen wurde jedesmal

ein Nebenschluss von etwa 60 i2 angelegt. Ziii- Bestimmung der

Feldintensitat bediente ich niicli eines dunnen geeicliten Glasetalons

mit versilberter Hintertlache. Das Etalon wurde dicht \'0r der über-

tlache des Spiegels angebracht und man mass die doppelte Dj-ehung

des zweimal diirch das Glas hindurchgehenden Lichtes (A ^ 589 jtjt).

Au f Grund der von Siertsema ') gemachten Angaben konnte man
sicli rechnerisch überzeugen, dass die drehende Wii'kung der ganzen

von dem Lichtstrahl hin und zurück passierten Luftschicht von keiner

Bedeutung tïir die Messungsergebnisse sein konnte. Ein Versuch die

Drehung in der Luft direct mit Hilfe eines Silberspiegels zu bestim-

nien zeigte anch dass dieselbe innerhalb der Fehlergrenzen liegt. Yon

einer diesbezüglichen Korrektion konnte daher abgesehen werden.

Alle Messungen sind mit „polarer" Magnetisiernng und bei gewöhn-

licher Tempeiatiir ausgefahrt worden.

Versucli smaterial. Zur Untei-suchung gelangten : Cupriferrit

(Cu O . FBj O5), Calciumfernt (Ca O . Fe, O,), Magnetit (Ferroferrit)

(Fe O . Fe,ü,), Titaneisen (Ilmenit) (Ti, O, . Fe^Oj), Xicheleisen („Invar")

(36 Xi, 64 Fe) und die HEisJ.EK'.>c7ig Legierung (26 Mn, 13 Al, 61 Cu).

Die beiden ersten sind fiir midi von Herrn Dr. Hilpert im eisen-

hüttentechnischen Laboratorium der technischen Hochschule Char-

lottenburg in liebenswürdiger Weise hergestellt worden ; der natür-

liciie Magnetit befand sich in der Sammlung des Botscha-Laboratoriiims

;

es ist dieselbe polierte Octaëderflache, die seinerzeit schon von

DD Bois') untersucht worden ist. Ein schön ausgebildeter Krvstall

des Ilmenits aus Miask (Ural) ist mir von Hrn. Geh. Rat Prof. Dr.

LiEBiscH zur Verfügung gestellt worden. Die HEUSLER'sche Legierung

ist von der chem. Fabrüi de Haëx in Seelze geliefert worden ; das

Metall war im Linern sehr blasig, konnte jedoch an der Oberfliiche

geschliflen und poliert werden und gab sehr gute Spiegel. Das „Invar"

1) L. H. Siertsema, Versl. Kon. Akad. Wet. Amsterdam 7 p. 289, 1899.

-') H. Dü Bois, Wied. Ann. 39, p. 25, 1890.
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Nickeleisen eiithielt etwa 36 '/o Nickel uiid war fraiizösiselier Her-

kiiiitt (Société de Commentry-FouiTliambault). Das Cliromoxyd

verdanke ieli dem freiindlii-lioii Kiilgegenkoiuineii des Hrii Dr. Kui'PEh.

Allen den genannten Honen, die niir l)ci der Hesehairnng des Ver-

suclisniatcrials in tVeundiiolier Weise hehiltlicli waren spreelie icIi

aucli liier nieinen warnisten Dank ans.

Die ini folgenden vorkonimenden Bezeielnnnigen bedeulen : .f) Feld-

intensitat, ansiiedriickt in Kiloganss, j .Magnetisiernng. ji,„ ihr Salti-

gnngswert, t einI'aclK' Drolinng, ansgedrik-kl in liugeiunimilen, K,

Kbrr'scIic Constante. In den Tabellen enliitilt die niit N bezeicluiete

Verliealspalte die Anzahl der zn einer Serie geli<'»renden Ablesungcn.

Sie variort Je nadi der Art des Sjiiegeis nnd der vcranderiichen

Sonnenlielenelitnng. / gibt die benntzte Welieniange in »»<« an ; £- die

direct an der Skala in mm. abgelesene Doppeldreiinng bcim Kom-
mntieren des Stromes. In der vierten Spalle sind die Mittehverte der

einlaciien Drehnngen entiialten, in der fiinften nnd seclislen der in

Minuien resp. |)rucentnal ausgedrürktc niiltiere Folder.

Der Sinn <ler Drelinng ist wie id)lioli auf denjenigen des Magnelisier-

nngsstronis bozogen ; danaoh ist z.l>. die Kkkk'scIio ..polarc" Dreliung

beim Eisen nogativ.

V e r s n e 11 s e r g e b n i SS e. loii wende micli nuninehr zn den

für die einzelnen Snbstanzen erlialtenen Resnitaten :

1. C'ij)rt/frrit. Die Ergebnisse der an zwei ("iipriferrit-SpiegeIn

ansgefidirlen .Mossnngen der inagnetisolion Drehnng in ihror .Vbluin-

gigkeit vun der Wellcnliinge in oinem Felde von 10,2 kgs. sind

nnmeriseli in Tab. 1, grapliiscli ani" Fig. 2. wiedergegeben.

TAi;. 1.

« — Funct (') Cupriferrit ^ = 10.2:. Kgs.

1

N
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Die Dispersionscurve bietet demnach im Vergleich mit andei'en

bekannten Substanzen einen bis jetzt im sichtbaren Gebiete noch

nicht beobaohteten Typus. Die ini Violet! positive, dann iin Blau

maximale Drehung nimmt mit wachsender Wellenlilnge allmahlicli

ab, geht in der Nahe von 587 mi diircii den Niillpunkt, wird lier-

nach für langere Wellen negativ, bildet zwischen 640 nnd 670 i/ft

ein abgeflaehtes Minimum nnd steigt dann wieder langsam empor.

Die Drehungen sind gering; ilir Maximalwert betragt nnr -|" 1,75',

lasst sich aber doch schon ziemlicli genau messen. Der erwahnte

Zeichenwechsel lass sich den von Ingersoll im Ultrarot festgestellten

anreilien nnd bildet eine charakteristische und theoretisch wichtige

Erscheinung.

Die Abhilngigkeit der Drehung von der Feldintensitiit wnrde auch

untersuclit und ergab das in der Tab. 2 nnd Fig. 3 enthalteue

ResLÜtat. Die Drehung wiichst anfangs dem Felde proportional,

TAB. 2.

s = funct (ij) Cupriferrit : 477 .«,«

N
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piinktes der Geraden 6= A'j = A'-'P/'A.t und der Asyniptote f= coni7.

oliiie weiteres den Wert 4.t j,,,.

Denmaoli ware fïir Cupritbnit ^,„^140 C.G.S. Der kleine Anstiog

des oberen Teiles dei' anf Fig. 3 wicdergcgehenen Cnr\o ist wolil

dadurrli v.w oikliiren, dass den Medingiingen jenes idealen Falies niit

Stiickcn voii iin regel massiger Gestalt niir angenahert entsprochen

werden kaïni ; die tatsiieldicli unvernicidliclien Abweiclinngen diirften

aber den soheinbaren Wort voii X« i^Ho lierabdrücken, so dass man

eine nntere (jrenze niisst ; insbesondere wiirdon Risse, 1'nren iind

Vernnreinigungen einen solclien Einihiss ansiiben.

T A K. 3.

r = Funct (/) Magnetit ,Vi= 1I.:)0 Kgs

N
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herunter. Du Bois '), welcher der Lichtschwache wegen nicht, weiter

als im Blau messen konnte, beobachtete dass die Drehung im Violett

zu schwinden schien und hat auch schon die Vermutung ausge-

sprochen dass sie ira Ultiaviolett ihren Sinn andern würde. In der

Tat lasst sich dieser LTmkeiirpunkt schon im siclitbaren Teile des

violetten Spektrums bei 464 mi feststellen. Für noch kleinere Wellen

wird die Drehung ziemlich stark ncgativ und scheint dann einem

Miniuum zuzustreben. Der Lichtschwache wegen war es mir leider

unmögiich mit iioch kiirzeren Wellenlangen als 436 f(;t zu arbeiten

;

ieh hoffe jedoch spater anf photograpiiischem Wege die Curve noch

weiter verfolgen zu kunnen.

Jedenfalls genügt das \'orhandene Beobaclitungsmaterial um fest-

zustellen, dass in der Dispersion des KERR-Elfektes beim ÏMagnetit

(FeO . FjOJ im natürlichen krjstallisirteu Zustande derselbe Typus

zum Vorschein konimt, der auch beim künstliehen Cupriferrit

(CuO . FejOj) im vorigen festgestellt wurde. Ohne vorliiufig anf

die theoretische Bedeu tung dieses Tatbestandes eingehen zu wollen

möchte ich nur hervorheben, dass die Dispersionscurve des Kerr-

phanomens in beiden Fallen cin Maximum, einen NuUpunkt und

waiu'scheinlich auch in beiden Fallen ein Minimum aufweist. Es

sind Versuche im Gange um festzustellen ob und wie dieser

Verlauf mit den optischen Ivonstanten der untersuchten Körper

zusammenhangt, bezw. zu der gewöhnlichen Absorptions- und

Dispersionscurve in Bezieluing steht.

Aehnlich wie bei Cupriferrit wurde auch hier die Abhangigkeit der

Drehung vom magnetischen Felde untersuciit. Das Resnltat ist in

Tab. 4 und Fig. 5 enthalten.
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Es ergilit biicli j,„ > 358 C. G. S., was iiiit der eiitsprecliciKJen Angalie

von Dr Bois ') übereinstimmt (350).

Die magnetisi'lioii Eigenscliafieii der .Mat;ii3titkrvstalle sind imlaiigst

vüii (^t ITTNK.R iiacli dein \ orirangc von Wkiss ) systematiseli nnter-

siielit worden. Aiis den aiisgetïdn-lcn Mes.><iingen folgt f'ür die iiier

aliein in Helraelit koniniende, dein Kelde parailele Coniponente der

Magnetisienuig ein Saitignngswert von eiwa 475 C. G. S. Aiif diese

Discrepanz wird spiiter nueli ziiriickziikuinnien .sein; nanientlieli

isl zu bemerken dass naliirlielie .Magiietile von der sclieniatiselien

Forniel (Fe O, Fe, O,) zinveilen etwas abweiclien und der Einfluss

liiervon sicli scliwerlich iiberselicii liisst.

3. Andeve ferromaiinetisclii' Verbhulumjen. Die Analogie der Disper-

sion, wek'lie in so ausgopnigter Forni an dem der elieniiselien

Slndiliir nacli nalie verwandten ("ii|)ri- inid Ferroferrit ini Gegensatz

ZM Kistn, ('uball iind Nickel /.iini \ orscliein getrelen ist, legle es

naiie ancii andere lerroniagnelist'l)e Ferrite nnd Oxvde in den

Bereicli der l'nlersnclinng zn zielien. In dieser Hinsirlil war in

erster Linie das Oi/citiiiij\'rrit von Interesse. Da.s Malerial ist inu'

scliwaeh niagneliseh nnd selir briieliig. Ein kleines ansgesuclites Stück

wnrde in leieiit sclnnelzbare WooF)'sclie Legiernng eingefasst nnd

poiierl. An eiiien» aiisreielien<l gnleii Spiegel konnte jcdocli kein

KKRii-etlekt walirgcnoninien werden. Er ist, sol'crn er iibcriianpt

CKistiert Jjdenfails kleiner als 0,35'. Ebensowenig konnte icli bei

Iluienit') die Drehnng fe.ststellen. Das Licht wnide sowohl an einer

Masisfliiclie des Krvsialls, wie aucli an einer, der llaupla.xe parallelen

Ebene retlecliert. Iji keineni der beiden Fiille konnte cinc Dreining

festgesfellt werden. (<C'^3'j. Aneli bei deni zweil'ellos ferroniagneti-

schen ('liromo.\\d CV, O, war es nninciglicii eine Drehung naclizu-

weisen. Vmi t.egiernngen wiirden folgende nntersuclil

:

4. Sirki'liisiii niit 3(5°
„ Nickel, aiicli ,Jiivar" genarnit, liat be-

kannllich einen nnnierkiicli kleinen Ansdeininngskuelllicienlen, ist

siark magnetisch nnd zeigt dcnllich den KKHR-Ellekt. Die Drehung

erfolgl im ganzen untersnchlen Spektralbezirke im neyal'wen Sinn

und iinderl sidi nnr wenig mil der Wellenlange (Tab. 5, Fig. (j).

') H. DU Bois, Fhil. Mag. (5' 29, p. 301, 1890.

i) \'. VVeis-s Journ. de Fliys. (3) 6 p. 43.j, 1896; (4) 9, 1910. V. Quittneii,

DissertatioD, Zürich, 190S.

>) Vgl. B. Bavi.mw, Magii. liilluiiiz in Kiyslalkn; tiöltinger Disscil. 1'JOl.
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TAB. 5.

L = Funct (/) „Invar"
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5. Metiill-Leijiiriutij luich Hkisi.kk; setzt sich ar.f:;clilicli aus fil'/o

Cii, 2G°„ .Mii mul JS"/» Al ziisaiumeii und ist staiU magnetisch.

Zwei gut polierte Spiegel sind aii mehreren Stellen mul in verschie-

deneii Teilen des Spekirnms sorglallig mitersuclit worden, erwiesen

sich al)er als inairnctooptiscli unwiiksani. Der KKUR-Eirokt kann dem-

nach nur wenigor als 0,'A' betragen. l'nlangst ist eine Mitteilmig von

ToKMATSCHEW übei' ahnliche Versiiche mit der HKisi-HR'schen Ijegiermig

N'. 32 (58,9 Cm, 2«,5 Mii. i4,GAr) a. a. O. veröffentliolit wonieii, in

welcher der Verfiis>ei' theoretisch die Waiii'scheiniichkeit eines mess-

baren Ellektcs in der Nahe von 450 fi/x erscliliessen zu knmien glaiibt.

Ich habe mit dieser VVellenliinge eine Reihe von Ablesungen angestellt,

die aber keine Drehung zu erkennen gestatten. Auch Ingeksoli, fand

a. a. O. weder im sichlbaren nocii im ullraroten Spektrum einen

merklichen Ell'ekt.

Anf die Diskiission der theoretisclien Bedeutung der oben darge-

legten teils positiven, teils negativen Versuchsergebnisse will ich vor-

laiifig noch nicht eingehen, da weitere V^ersnche vorbereitet werden

nnd die Ermittlmig der rein optischen Eigenschaften der untersnchteii

Substanzen sich andcrweit sciion im Gange belindet.

Natuurkunde. — De Heer Jli.ils biedt eene mededeeling aan.

,,(Jcer dl! L-erklitrlmj van spectroheliogrammen en Vjnverplaat-

smrje7i, en over anomale verstrooiing van het licht.

De \ erlegenlieid waarin men ten opzichte van zonnevraagstukken

nog steeds verkeert komt duidelijk uit in het feit, dat de beelden

verkregen met den spectruheliograaf aanleiding geven tot zeer iiit-

eenloopende verklaringen, zoodat het voor 't oogenblik onmogelijk

schijnt, zelfs deze éérste vraag o|) bevredigende wijze te beantwoorden :

wat is de vooriuiamste oorzaak van de hoogst ongelijkmatige ver-

deeling van verschillende licht-soorten over de zonneschijf?

Door Hai>k en Ei.lerman wordt, in een verhandeling ,,0n the

nature of the hydrogen floccnli and their stmctiirc at dilTerent Icvels

in the solar atmospherc" ') verworpen de hyi)Othese van VV. J. S.

LocKVKH, dat de donkere waterstof floccidi plaatsen zouden aanduiden,

waar waterstof in mindere hoeveelheid aainvezig is. Zij weerleggen

ook de redeneering van Dks),anur1';s, volgens welke die donkere

tloccidi niet in hoofflzaak toe te schrijven zijn aan een eigenixardigc

verdeeling van het uitstralend en absorbeerend vermogen der water-

1) Hale and Ellerma.n, Proc. Roy. Soc. 88, 177, lanuary 1910.
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stof, maar aan een instrnmenteele oorzaak, aan een gebrek, eigen

aan den spectrolieliograaf. Naar hunne meening is het beste middel

om de waai'genonien verschijnselen te begrijpen, gelegen in de hypo-

these, dat de donkere flocculi ontstaan door sterkere absorptie (waar-

schijnlijk het gevolg van grootere diepte en lagere temperatiinr \an

de waterstofmassa's in die deelen van de zonneatmosfeer), terwijl de

heldere tlocculi dan plaatsen zouden aanwijzen van grooter stralend

vermogen. Ten slotte verklaren Hale en Ellerman, dat de uitkomsten

die zij bij sterke dispersie verkregen hebben met de waterstofiijnen,

ook in o\'ereeiistemming zijn met zekere gei olgtrel^ kingen die door

mij werden afgeleid ') uit de hypothese, het eerst in 1904 uitge-

sproken '), dat de lichtverdeeling in fotografieën, gemaakt met den

sprectroheliograaf, hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door anomale

dispersie. Zij wenschen een algemeen onderzoek naar de uitwerking

van anomale lichtbreking in de zonne-atmosfeer uit te stellen totdat

veel meer waarnemingen zijn gedaan ; maar een voorloopig overzicht

van de reeds verkregen resultaten doet hen overhellen tot de meening,

dat de voornaamste verschijnselen van de donkere waterstof flocculi

op meer bevredigende v/ijze kunnen worden verklaard als gevolgen

van absorptie, en dat het geheel van gegevens moeilijk als gunstig

voor mijn theorie kan worden beschouwd.

In deze mededeel ing wenscli ik niet de absorptie-hypothese van

Hale en Ellerman te bestrijden, maar slechts aan te toonen dat

humie bezwaren tegen een verklaring uit de wetten van anomale

dispersie ongegrond zijn, en dat de tot nu toe verkregen resultaten

in geenen deele minder gunstig zijn voor de theorie die de flocculi

in hoofdzaak aan anomale dispersie toeschrijft, dan voor die welke

daarin slechts absorptie-efiecten ziet.

De sterkte en de breedte der waterstofiijnen, vooral van H^., ver-

schillen aanmerkelijk voor verschillende plaatsen der zon. Indien de

verbreeding van deze lijnen het gevolg is van sterkere alisorptie,

zonder meer, is er geen reden om te verwachten dat zij asymmetrisch

zullen zijn (behalve misschien wegens plaatselijke verschuivingen

tengevolge xan beweging in de gezichtslijn). Hebben we daarentegen

hoofdzakelijk te doen met dispersiebanden'), die de eigenlijke absorp-

tielijnen omhullen, zoodat de verbreeding komt doordien de-sterk

gebroken golven uit de naaste omgeving der centrale lijnen gemid-

1) JuLius, Spectroheliograpliisch onderzoek van verschijnselen, veroorzaakt door

anomale refractie. Versl. Natuurk. Afd. XVII, p. 193. (1908).

-) JuLiüs, De zonnebeelden met den speetroheliograaf verkregen, en de anomale

dispersie. Versl. Natuurk. Afd. XIII, p. 138. (1904).

Sj Versl. Natuurk. Afd. XHI, p. 26 (1904) eu XV, p. 317 (190G).
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deld afkomstig zijn uit iiiiiider stcik lichtende streken — dan seliijnt

het op ilén eersten Itlik alsof men in het algemeen een duidelijke

en veranderlijke asymmetrie zal moeten waarnemen. Immers verge-

lijken wij met elkander de voort|)lantingsrichtiiigen van golven

die op gelijke afstanden van de centrale lijn ^^an luur rooden en

liaar violelten kant gelegen zijn, dan zal blijken dat dezelfde diclit-

heid?gradiënlen in de zon neat mosleer zulke stralen in tegengestelde

richtingen doen afwijken. H.vle en Ei,lkrm.\x houden het voor on-

waai-schijnlijk, dat in heide gevallen gelijke hoeveelheden iiciit den

waarnemer zonden bereiken, en besluiten daarom dat, als anomale

dispersie de hoofdoorzaak was, de spectrolieliograaf in den regel zeer

verschillende beelden geven moest wanneer de camera-spleet op de

eene dan wel op de andere zijde van dezelfde lijn werd ingesteld.

Zij fotografeerden de lloecnli nu inderdaad met licht van de beide

kanten van de H^ lijn, op gelijke afstanden van haar midden. De
twee beelden bleken, wat hun hoofdtrekkeu betreft, nagenoeg vol-

maakt eender te zijn, hoewel in de bijzonderheden dikwijls kleine

vei-schillen zichtbaar waren. In de gevallen die zij als ,,eruptieve

vei"schijnselen" jojinduiden, waren de beelden zeer ongelijk, zooals

trouwens <le vervormingen van de II,, lijn zouden doen verwachten.

Het spreekt \au zelf dat, indien zulke vervormingen bevredigend

verklajird kunnen worden op grond van het beginsel van Doppler,

men ook een overeenkomstige verklaring kan geven van de onge-

lijkheden in de genoemde beelden.

Zoo ongeveer linden de overwegingen, door H.\i,e en Ellerm.\n

aangevoerd tot stcnn van hun bewering, dat de tot op dit oogenblik

verkregen uitkomsfen ongunstig zijn voor de anomale dispersie

theorie.

Wanneer wij echter de zaak wat nauwkeuriger beschouwen, blijkt

het «lat de gevolgtrekkingen uit het beginsel der anomale dispersie

geheel in overeenstemming zijn met de waargenomen verschijnselen.

Het is namelijk juist zeer wtvarschijnlijk dat R-licht en Y-licht '),

gekozen op gelijke afstanden van H», ondaid<s de tegengestelde krom-

ming die hunne stralen ondergaan, beelden opleveren die wat de

hoofdirekken betreft in den regel nauwelijks van elkander te onder-

scheiden zijn, en dat afwijkingen in kleine onderdeelen zich vooral

daar vertoonen, waar sterke storingen, met steile dichtheidsgradiënten,

worden aangetrolfen.

In eene mededeeling over ,,Regelmatige gevolgen van onregelmatige

') Door R-fichl en V-licht zullen wij aanduiden golven aan den rooden en den

violelten kant van absorptielijncn, binnen de grenzen waar anomale dispersie nog

merkbaar is.
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straalbreking in de zon" ^) poogde ik een algemeen denkbeeld te

vormen van het optisch etïect dat moet worden teweeggebracht door

plaatselijke verdichtingen en \erijlingen in de zonneatmosfeer, uit-

sluitend als gevolg van de kromming der lichtstralen "). Daarbij

bleek het volgende.

Beschouwen wij eerst een lichtsoort, waarvoor het lichtbrekend

vermogen {RA^n — 1) van de zonneatmosfeer een zekere positieve

waarde bezit. Wij stellen ons nu, ergens op het middelste deel van

de schijt', in het gasvormig omhulsel der zon een gebied van wille-

keurigen \orm voor, slechts voldoende aan de voorwaarde, dat

daarin de dichtheid van de gassen van den omtrek naar binnen

geleidelijk of afneemt, of toeneemt, zoodat het gebied hetzij een

minimum, hetzij een maximum van dichtheid omsluit. In beide

gevallen zal het gebied donker omgrensd schijnen. Wanneer in die

twee gevallen tevens de dichtheidsgradienten, hoewel tegengesteld

van teeken, gelijk van grootte waren, zou het optisch etfect, teweeg-

gebracht door de verijling en door de verdichting, in hoofdtrekken

nagenoeg identiek zijn. Dit komt doordien het licht, dat het beschouwde

gebied doordrongen heeft, uitging van een bron die beschouwd kan

worden als ongeveer symmetrisch rondom de gezichtslijn zich uit-

strekkende. Zoodra de laatstgenoemde voorwaarde niet vervuld is,

indien bijv. sommige van de stralen, alvorens dat gebied binnen te

dringen, reeds sterke afwijking hadden ondergaan in een naburigen

steden dichtheidsgradient, dan zou de symmetrie van de schijnbare

lichtbron gestoord zijn, en de aanblik van de verijling merkbaar

kunnen verschillen van dien eener verdichting van gelijke afmetingen.

Beschouwen wij in de tweede plaats een lichtsoort waarvoor het

brekend vermogen der zonneatmosfeer evengroot, doch negalief is.

Zulke golven gedragen zich in een verijling juist zooals de straks

beschouwde zich zouden gedragen in de verdichting die men ver-

krijgt door de gradiënten om te keeren. De optische uitwerking is,

wat de hoofdtrekken betreft, dezelfde.

1) Versl. Natuurk. Afd. XVIII, blz. 181, (1909).

-) Natuurlijk heeft het nimmer in mijn bedoeling gelegen, nocli in het laatst

aangehaalde stuk, noch in vroegere publicaties over anomale dispersie, te ontkennen

dat selectieve straling, absorptie, verstrooiing, beweging in de gezichtslijn, druk-

king, magnetisme, radio-activiteit, medewerken aan de voortbrenging der zonne-

verschijnselen ; maar omdat in de literatuur over de zon aan de meeste van de

genoemde onderwerpen in den regel behoorlijk aandacht geschonken wordt, doch

in veel mindere mate aan lichtbreking en anomale dispersie, wenschte ik die

laatste invloeden afzonderlijk te behandelen en hun groote beteekenis in het licht

te stellen. — Mijn doel was dus niet, een theorie van de zon op te stellen, maar

de kosmische gevolgen der anomale dispersie te bestudeeren.
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Wanneer wij derliulve onze aandaolit bepalen tot de middelste

deelen der schijf, en sterk gestoorde gebieden buiten beschonwing

laten, moeten wij verwacliten slechts weinig verschil te vinden

tnsschen spectrohelioiirapliisciie beelden, verkregen met R-lichten \ -licht

dat op geschikte afstanden ter weerszijden van een absoi-ptielijn

gekozen is.

H.vi-K en Eu,KRMAN geven toe <iat de kleine verschillen, die men

dikwijls wiuxrneemt bij het vergelijken van beelden, door tegen-

gestelde kanten van IL gegeven, misschien aan anomale dispersie

zijn toe te schrijven: ik zie niet in waarom hetzelfde beginsel buiten

werking zon blijven in de overige deelen der zon, waarvan die

beide beelden nagenoeg aan elkander gelijk zijn.

Maar wanneer wij den rand der zon naderen, veranderen de

omstandigheden der liclilbreking.

Worden een gebied met een minimum en een gebied met een

maximum van dichtheid waargenomen op voldoenden afstand van

het midden der schijf, dan vertoonen zij zich verschillend. In R-licht

is de verijling donker aan den kant die van 't midden der schijf is

afgewend, en kan zij helderder zijn dan de omgeving aan den kant

die naar het midden is toegekeerd, terwijl daarentegen de verdichting

donker is aivn den toi'ijekeerden, en helder k&nvA]ï\aa.n éen nf(jonenden

kant. hl \'-licht is het juist andersom '). Wij hebben dus reden

oni te verwachten dat er tnsschen .speet roheliogrammen, genomen

met licht van den rooden en van den violetten kant eener lijn,

zekere stelselmatige ver.schiilen in de détails zullen worden waiir-

genomen, die toenemen als wij den zonnerand naderen, en die meer

de verdeeling der helderheid zullen betreffen, dan het gemiddeld

uiterlijk der structuur.

Het zal echter blijken dat wij deze laatste verwaciiting eenigszins

moeten wijzigen, omdat er een physische wet is die wij tot nn toe

builen beschouwing lieten, en die de zooeven genoemde verschillen

gedeeltelijk uitwisclit, zoodat daanloor de gelijkheid van correspon-

deerende K-licht en V-licht beelden over de geheelc zonneschijf

bevorderd wordt. Ik bedoel het door R.vYr.EiBH ontdekte feit, dat

het licht rerstrooUl wordt door de moleculen van een doorlatende

mi<ldeustof.

Hoe de aard \an de totale straling welke een sterre-atmosfeer

doorhuit, van vei-strooiïng afhankelijk is, werd het eerst onderzocht

dooi S(Hi-.sTKR, in een belangrijke verhandeling: „Radiation through

a foggy atmosphere" '). Het zon ons thans te ver voeren, de merk-

') Versl. Naluurk. Af.1. XVIII, biz. 191. 1909.

^ ScuLSTEii, Aslroph. Journ. 21, 1—22, 1905.

t;i

Verslagen der Afdeeling NaluurL. Dl. XVIII. A". 1909/10.
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waardige nitkonisten die daar worden vermeld in \ erbaiul te brengen

met onze gevolgtrekkingen nit de tiieorie der anomale dispersie

;

maar er is één punt waai'aan wij bijzondere aandacht moeten schen-

ken, omdat het Aan groote beteekenis kan zijn voor de verklaring

van speel roheliogrammen, namelijk het feit dat \erstrooiïng een

selectief jiroces is. Op deze eigenaardigheid wijst Schuster ter loops

(zie p. 17 van zijn aangehaalde verhandeling), doch hij maakt daaruit

geen gevolgtrekkingen.

Volgens de formule van PvAVLEigh hangt de verstrooiings-coëfficient

(die in 't stuk van Öchustir .v genoemd wordt) af niet alleen van

het aantal {N) verstrooiende deeltjes per volimie-eenheid en van de

golflengte (/) der beschouwde lichtsoort, maar ook van den brekings-

index {il) der middenstof:

s— (1)

De termen ,,anomale dispersie" en
, .anomale refractie" heb ik in

vroegere mededeelingen wel eens door elkander gebruikt. In het \er-

volg zal ik onderscheid maken tusschen die twee uitdrukkingen.

Onder anomale dispersie zullen wij verstaan de algemeene eigenschap

der stof, dat haar brekend vermogen ± (n— 1) snel verandert als

wij een absorptielijn naderen. Deze eigenschap bestaat natuurlijk ook

wanneer de dichtheid van het medium overal dezelfde is, en dus het

licht zich daarin rechtlijnig voortplant. Maar is de dichtheid veran-

derlijk van plaats tot plaats, dan kan de anomale dispersie ten ge-

volge hebben dat naburige golven uit het spectrum zich in zeer ver-

schillende richtingen gaan voortplanten. Dit gevolg — het eenige dat

in vroegere verhandelingen over het onderwerp door mij bestudeerd

werd ^) — zullen we voortaan anomale rc/'ra^^'''^' noemen. Een andere

uiting van dezelfde eigenschap, die wij nu voor het eerst in aan-

merking gaan nemen, is anomale verstrooiing.

De vergelijking (1) doet zien dat de verstrooiingscoëflicient een

scherp maximum doorloopt in de nabijheid van elke waarde van X

die aan een absorptielijn beantwoordt, omdat daar de factor [n—1)=

1) Veel dank ben ik verschuldigd aan collega Lorentz, die onlangs wel heeft

willen voldoen aan mijn verzoek, om op hetgeen ik tot nu toe over de gevolgen

van anomale dispersie had gepubliceerd, gestrenge kritiek toe te passen. Naar zijn

oordeel was de zwakke zijde van mijn bewijsvoering gelegen in het feit, dat ik

niet de noodige aandacht had geschonken aan de verzwakking die het licht onder-

gaat door verstrooiing. Van deze belangrijke opmerking hoop ik bij de verdere

studie van het onderwarp vollediger partij te trekken. Het nieuwe licht dat daardoor

op het vraagstuk der anomale dispersie valt, zal zekere wijzigingen in vroegere

conclusies noodig maken, en zoo wellicht tegengestelde opvattingen dienaangaande

nad«r tot elkander kunnen brengen.
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snel foeiioeint als wij ilo lijn \.iii don ccnoii of van ilcn anderen

kant naderen. Xet'r dielit l>ij een al)sorptielija van een gasinongsel i8

misschien de lunnule van Raylkigh niet volmaakt streng toepasselijk,

maar als eerste benadering- mogen we liaar stellig geldig achten.

Zelfs absolnnt monochroniali-'rhe absorptie /.on aldus, in oen uil-

gestrekte atmosfeer, door verstrooiing een lijn van eindige l)rcedto

doen ontslaan. Wordt een groej) van naburige golven geabsorbeerd,

8an 7i\\ derhalve de donkere lijn steeds broeder zijn dan het spectraal-

gebieil waar werkelijke absorptie plaats \iudl. ledere absorptielijn

van een sterre-atmosfeer is dns gehuld in een duisteren band, dien

wij dispers'u'lxtnil mogen noemen, omdat anomale dispersie tot het

verschijnsel aanleiding geeft. In een atmo.sfeer van overal gelijke

dichtheid zou de dispersieliand uilsjuitond aan anomale verstrooiing

te danken zijn ; maar wanneer er onregelmatige dichtheidsgradienten

in voorkomen, draagt anomale ri\fntctii' bij tot het ellect, en wel op

twee wijzen : 1°. door somniige van de sterk gebroken stralen naar

het lichtend oppervlak te doen terugkeeren '), en 2". door de wegen,

langs welke de stralen onderhevig zijn aan iichtverlies door het ver-

sti'ooiingsproros, langer te maken.

Deze voorstellingen zullen nog aan duidelijkheid winnen, wanneer wij

ons verbeelden zelf ergens in de zonneatmosfeer geplaatst te zijn en

daiir het uitspansel te beschouwen. De spectroseoo|) zou ons dan een

betrekkelijk zwak contiini spectrum doen zien, waarop zich de Krann-

hofersche lijnen als heldere lijnen aftoekenen, niet alleen tengevolge

van luminescentie of van selectieve temperatuur-straling, maar ook

omilal de verslrooünt/ sterker is voor lichtsoorten uit de omgeving

der ab.sorplielijnen, dan voor licht uit lijnvrije doelen van het spectrum.

De energie ilie aldu.s door het verstrooiiugs|)roces naar de zon terug-

keert, ontbreekt in het Frauidiofersche spectrum zooals dat op aarde

gezien word.i. Bovendien zonilen ilc onregelmatige dichlhoidsgra-

dii-nten van do zonneatmosfeer aldaar aanleiding geven tot ,,lnchl-

spiogeling" o|> grooto schaal, en ook van selectieven aard. Verwron-

gen beelden van doelen i\cr folosfeer zouden zich allerwege aan het

iiits|)ansel verloonen, in gedaante on in afmeting verschillend voor

lichtsoorten die in verschillende mate gebroken worden. Dit is de

bijdrage die anomale refrnctii' levert tot de terngkoerende stralings-

enorgio, on dus onttrekt aan de totale straling welke de zon verlaat.

Willon wij <inze denkbeelden aangaande de vereenigde nitwerking

van anomale verstrooiing en refractie toepassen ter verklaring van

uitkomsten met den spoctroheliograaf verkregen, dan moeten we dus

in 't oog honden :

>) aeTvérsT Naluurk. Afu. XVIIi, blz. 195, 1909.

61»
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1°. dat anomale verstrooiing nagenoeg gelijke lichtverzwakking

teweeglirengt aan de beide kanten van een sterke absorptielijn '), en

daardoor de verschillen lusschen zonnebeelden, niet R-liclit en met

Y-licht \an gelijke breekbaarheid verkregen, geringer doet schijnen

dan zij zich zouden vertoonen wanneer alléén anomale refractie in

het spel was

;

2°. (lat de breedte eener bepaalde Fraunhofersche lijn zoo gering

mogelijk zou zijn op die plaatsen van 't zonnebeeld, welke beant-

woorden aan gebieden waar de zonneatmosfeer gelijkmatig van dicht-

heid en samenstelling ware, omdat daar anomale verstrooiing de

eenige oorzaak van den dispersieband zon zijn
;

3". dat dezelfde lijn breeder, en in 't algemeen donkerder, zijn zal

in het spectrum van gebieden waar onregelmatige gradiënten de

rechtlijnige voortplanting van het licht storen. (Hierin zien wij de

oorzaak \'an de wisselende breedte van H^ zooals die te zien is

in Fig. 2 op plaat I, Proc. Roy. Soc. Vol. 83, p. 189. Wanneer dus

de cameia-spleet van den speetroheliograaf bijvoorbeeld ingesteld wordt

ergens tussehen het midden en den rand van Hj, maar dichter bij

den rand dier lijn, wijzen de donkere flocculi plaatsen aan, waar

dichlheidsgradiënten met groore componenten loodreclit op de gezichts-

lijn sterk vertegenwoordigd zijn. Nagenoeg dezelfde structuur moet

zich \crtoonen als men de camera-spleet op Hji of H/ instelt, mits

haar afstand tot het midden dier lijnen kleiner genomen worde dan

bij Hj, teneinde golven op te vangen die in dezelfde mate gebroken

worden als in 't eerste geval. Dit verband tussehen beelden, met

verschillende, waterstoflijnen \erkregen, was door mij voorspeld in

1908, Versl. Natunrk. Afd. XVII, p. 202, en werd later door Hale

en Ellerman inderdaad aangetroffen) ;
')

4°. dat gradiënten van buitengewone grootte en uitgestrektheid zeer

merkbare onregelmatigheden in de lichtverdeeling binnen de grenzen

van een dispersieband kunnen veroorzaken ;

5". dat de samenstelling \an de zonneatmosfeer hoogstwaarschijnlijk

verandert met het niveau, maar dat convectiestroomen voortdurend

\'ereffenend werken op plaatselijke verschillen van samenstelling zoo-

wel als van temperatuur.

Als dit alles wel overwogen wordt, blijkt het mogelijk te zijn, op

S) Aanstonds zal ter sprake komen, dat vooral zwakkere Fraunhofersche lijnen

door anomale dispersie asymmetrisch zijn. Zoolang spectroheliogrammen alleen

gemaakt worden met licht uit het gebied van sterke lijnen, behoeven wij bij hunne

interpretatie nog geen rekening te houden met de bedoelde asymmetrie.

-) Het optisch effect dat de stelselmatig geordende dichtlieidsgradiënten in de

omgeving van vortices teweegbrengen, eischt afzonderlijke behandeling.
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gromi vrtii aiioiiialo dispersie ininsteiis oveiivcle bijzuiiderhcclcii \aii

de speet rolieliofcrammen te verUhireii, als il \i,k en Em.khman ver-

klaard liebl)en, uitgaande van linnne teniperatniir- en ahsorptie-liypo-

tlicse. Wij willen thans niet de voonleoien van die heide j^ezielils-

j)iMiten tegen elkandei gaan afwegen, <!aar liet lioorddoe! van deze

niededeeling sleclits is, overiiaaste beooi-deeling van <le waarde van

een dezer verklaringsbeginselen te beletten.

Met een dergelijk doel voor oogen zullen wij nog een ander belang-

rijk zonneverseliijnsel bespreken — namelijk zekere stelselmatige

verplajitsingen van Kraunliot'ersche lijnen — waarvoor eveneens ver-

klai'iniren gegeven zijn op grond \an twee geheel vei-schilicnde theorieën.

Hij een \roegere gelegenheid') heb ik iietodud. dat anouiaie icfiaelie

iu onregelmatige diclitheidsgradienten de I'"r;uinh()lL'r>cli(' lijnen usvui-

metriseh doet zijn (en wel in den regel de smallere in sterkere mate

dan de iireedere), zoodat de lijnen vei'schoxen sehijnen te zijn naar

het i'ood. Die verschuiving moet toenemen van het eenirnni der zonne-

sehijf naar ilen rand. Het eH'eet berust hierop, dat het brekend ver-

mogen \an hel mengsel van gassen waaruit de zonneatmosfeer bestaat,

gemiddi'ld ^rooier is aan den rooden dan aan den violellen kant van

een absorplielijn. En daar anomale vcrstrooüiuj (voor zooxer de tbr-

innle \an Ixayi.kkwi geldig is) im'iIc bepaald wordt door de waarden

van het brekend vermogen aan beide zijden \.iii de absorplielijnen,

lieeft zij, saniiMi met de refractie, die stelselmatige verplaatsingen

ten gevolge.

L'il een oidangs verschenen fraai onderzoek \an W. S. Adams")

over de verplaivtsingen van spectraallijnen aan den rand der zon blijkt,

dat van een 47()-lal lijnen die gemeten werden, er slechts twee onmis-

kenbaar naar 't violet waren verschoven ; al de andere lijnen toonen

\er|)laalsingeu naar 't rood, wisselend tusschen 0,000 en 0,014

Angsinimsclic eenheden. De eigenaardige hctreUkingen welke in de

lijst dezer lijnen opgesloten liggen, zullen uit het oogpunt van anomale

dispersie nou nader moeten worden bestudeerd. Ik moet dat onder-

zoek tol later uitstellen, en nnj thans bepalen lot eenige opmerkingen

over algemeene conclusies, in het stuk \au Adams voorkomende.

Adams komt Int liet besluit, dat de wjuirgenomen verplaatsingen

het gevolg zijn \ an drukking. Ilij heeft blijkbaar zeer weinig aandacht

geschonken aan de mogelijkheid om dit; verscliijii.selcn Ie verklaren

uit anomale dispei*sie, want hoewel hij luuir mijne onlangs in de

>) Versl. Nalunrk. Afil. XV 111, p. 196, 1909.

-) Adams, Cünlril). from llie Mount Wilson Solar Obs. No. 43 ; Astroph. Journ,

31, p. 3Ü—lil, 1'JIO.
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Memorie d. Soc. d. Spettroscopisti ital. gepubliceerde verhandeling ver-

wijst en de daar gegeven vei-klaring verwerpt, is de gevolgde gedaeli-

tengang in het geheel niet tot hem doorgedrongen. Immers hij soiirijft

:

„Naar de meening \an Jümcs wordt het fotosleerlioht anomaal

gebroken in de nabijheid van de absorptielijnen die door de metaal-

dampen worden veroorzaakt, en, daar in het algemeen de dichtheids-

gradient naar buiten afneemt, zal de verbreeding plaats \inden aan

den rooden kant der lijnen, waardoor de waargenomen veri)laatsingen

ontstaan. Het feit dat de natrinmiijnen D, en D^ niet verplaatst zijn,

hoewel zij xan alle lijnen wiei' anomale dispersie onderzocht is, dat

effect in de hoogste mate vertoonen, is nog al sterk in strijd met die

opvatting."

Vooreerst begrij[) ik niet recht, waarom afneming van den dicht-

\\&\As-gra(lient hierbij op den \oorgrond gesteld wordt. Dat zal wel

een vergissing zijn ; waarschijnlijk bedoelde de schrijver : ,,daar in

het algemeeil de dichtheid naar buiten afneemt." Maar dan is de

bewering, in den geheelen volzin uitgedrukt, onjuist. Bij eejiig nadenken

toch ziet men gemakkelijk in, dat voor deeleu van de zonneschijf

die dicht bij den rand gelegen zijn, de regelmatige radiale gradiënt

de kromming van R-licht uit de fotosfeer naar de aarde bevordert,

doch die van V-licht tegenwerkt. Daaruit zou voortvloeien een schijn-

bare verplaatsing van de donkere lijn naar het violet, niet naar het

rood. Voor zoover dus de radiale gradiënt op ons verschijnsel van

invloed is, werkt hij de feitelijke oorzaak van de waargenomen \er-

l)laatsingen naar het rood tegen.

Het hoofdpunt waarop Adams niet heeft gelet is, dat volgens mijn

uitlegging de wezenlijke oorzaak van het \'erschijnsel bestaat in de

algemeene asymmetrie van de dispersietianden, die de absoi'ptielijnen

van het zonnespectrum ouihuUen. Zij berust niet op de kromming

die stralen ondergaan in den regelmatigen radialen dichtheidsgradient

van de zonne-atraosfeer, maar op anomale verstrooiing en oj) breking

in onregelmatige gradiënten, in verband met het feit dat het refractie-

vermogen \an het gas-mengsel gemiddeld grooter is voor R-licht dan

voor V-licht.

Houden wij dit in gedachte, dan hebben wij een bruikbaren

grondslag voor het onderzoek naar de beti'ekking tusschen anomale

dispersie en de uitkomsten der metingen van Adams. Dat zulk een

betrekking onmogelijk gevonden kon worden door eenvoudig in een

tabel naast elkander te plaatsen ') de waarnemingsresultaten van

Gkislek omtrent anomale dispersie van metaaldampen, en de grootte

') Adams, 1. c. p. 28.
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van lijn\erplaatsingen die aan den zonnerand werden waargenomen,

is duidelijk ; immers liet bedrag van 'lat deel der verplaatsing het-

welk aan anomale dispersie te danken is, wordt bepaald door den

graad van asvinmetrie der beschouwde lijn ; en deze asymmetrie is

niet een bloote eigenschap van het oorres|)ondeerende element, die

men door laboratorinmproeven zon kunnen gewaar worden, maar

zij hangt at' van de concentratie waarmee dat element in de znmie-

atmosfeer vertegenwoordigd is. Geen schijn van evenredigheid Ivon

men verwachten tnsschen de uitkomsten van de genoemde twee waarne-

mingsreeksen. Het strijdt dan ook in geenen deele met onze ojivatting,

wamiecr Adams vindt dat de sterk verltreede lijnen van natrium en

calcium weinig ot' niet verphuitst zijn aan den rand, oiulaidcs de hooge

mate wiuirin zij anomale dispersie vertoonen. Integendeel, dat resultaat

hadden we kumien voorzien ; want als de iireedc ,, vleugels" van

die lijnen werkelijk door anomale dispersie ontstaiin, moet de golf-

lengte, beantwoordend aan de nulwaarde van het rcf'ractievermogen

van het gasmengsel, die steeds aan den violetten kant eener Fraun-

liofersche lijn gevonden wordt, op een vrij grooten at'siand liggen

van de geabsorbeerde golven'); waardoor dan de asymmetrie van

den dispersiebanil onmerkbaar wordt. Met centrale gedeelte der lijn,

de eigenlijke absor|)tielijn, kan door anomale dispersie niet verplaatst

worden.

Een eigenaardigheid van onze verklaring is, dat zoowel zeer sterke

als zeer zwakke anomale dispersie aanleiding geeft tot bijzonder

kleine verplaatsingen, terwijl bij tussclienliggende waarden de ver-

schuivmg grooter is. Dat komt, doordal met het afnemen der breedte

van een dispersieband, toename van zijn asymmetiie gepaard gaat,

terwijl toch de daaruit voortvloeiende scliijnl)are verplaatsing nooit

grooter kan zijn dan de halve breedte der lijn. [\u alle gevallen

Wiuirin men grootere verplaatsingen heeft WiUirgenomen, moeten

drukking, of nuignetisnie, of Do|)pler-cflfekt zeer zeker in het s|)el

zijn geweest).

De grootste verplaatsingen werden duor Aua.m^ gexondeu bij vele

lijnen van ijzer en nikkel. Het schijnt dus — uit het oogpunt van

onze hypothese beschouwd — dat nabij deze lijnen de anomale

di.--persie van hc'. mengsel de voor het bedoelde verschijn.sel gunstigste

waarde heeft, niet te groot is, en niet Ie klein. Aanmerkelijk

kleiner bleken de verplaatsingen bij titanium, vaiuulium en scaudium

te zijn — misschien omdat die elementen minder sterk in het ga.s-

mengsel vertegenwoordigd zijn. Zoo strookt het nok volkomen met

'j Vergelijk fig. 3 op PU 1 mijner mededeeling in Versl. Naluurk. Afd. XVIU p. 161.
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onze zienswijze, dat die ijzerlijnen, wellie aan den zonnerand liet

meest versterkt zijn, kleinere verplaatsingen vertoonen dan de ijzer-

lijnen gemiddeld doen ; immers liim asymmetrie is, wegens liiin groo-

tere breedte, minder in het oog vallend. Dat de lijnen der elementen

met zeer hoog atoomgewicht, zooals lanthanum en cerinm, heel

geringe verplaatsingen geven, is gemakkelijk te begrijpen als wij aan-

nemen dat hunne dampen in de zoniie-atmosteei' niterst geringe sjian-

ning hebben. Deze verklaring is zeker niet minder eenvoudig dan

die welke Adams op blz. 17 en 18 \an zijn verhandeling voorslaat,

waar hij een uitweg moet zoeken uit de tegenstrijdigheid, waartoe

in dit geval de druk-hjpothese schijnt te voeren.

Nog andere eigenaardigheden van de belangrijke lijst van verplaat-

singen, door x^DAMS gegeven (bijv. het bijzonder gedrag van de klasse

der ,,enhanced Unes") wensch ik later te bespreken, tegelijk met

diens niet minder waardevolle gegevens betreiïende het spectrum van

zonnevlekken.

Natuurkunde. — De Heer Kamerlingh Onnes biedt aan Mededeeling

A'o. liS uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden: CA.
Crommelin, „1sothermen van eenatomige gassen en Imnne binaire

mengsels. IV. Opmerkingen over de bereiding van argon.

V. Dampspanningen boven ^140° C, kritische temperatuur

en kritische druk van argon."

(Mede aangeboden door den Heer H. A. Lorentz).

IV. Opmerkingen over de bereiding van argon.

§ J. Zidver chemische methoden. Het belangrijkste \raagstuk bij de

bereiding Aan argon is de verwijdering van de stikstof uit een mengsel

van argon en stikstof. De absorptie-middelen voor stikstof, die tegen-

woordig voornamelijk in aanmerking komen zijn calcium, een mengsel

van calciumcarbied en chloorcalcium en een mengsel van oiigebluschte

kalk, magnesinm en natrinm.

a. Calcium. Moissan en Rigaut ') beweren, dat calcium reeds bij

donkere roodgloeihitte stikstof gretig bindt tot calciumnitride (Ca, N.,),

terwijl SoDDY 'J verklaart, dat calcium zich met stikstof (en tevens

met alle andere gassen, uitgezonderd de éénatomige) pas verbindt bij

') H. Moissan en A. Rigaut. Ann. de Ghim. et de ph. ^8). 2. 433. 1904.

2) F. SoDDY, Proc. R. S. 15 Nov. 1906, uittreksel in Nature 24 Jan 1907..
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teinperatur.^ii ver boven degene, die in een gewonen cliemischen ver-

brandingsoven bereikt kunnen worden.

Voltrens mijne ervaring alisorbeert caliMiiin bij lichte roodglociliitte

in een cliL'niisclion veriiraMilingsoven slikslot' traag. Ik gebruikte voor

deze |)roeven een toestel, geconstrueerd in navolging van dien van

R.WLKiGH en R.x.MSAV '), waarin liet gas door middel van een circu-

latieiiomp met kwikstnuil in oen gesloten kringloop door den oven

werd rondgevoerd. Dat er werkelijk stikstof' door liet calcium was

vastgelegd bleek, behalve uit het daleu van den diuk in den toestel,

uit het gele (niet bruine, zooals men in sommige chemische leerboe-

ken vindt' aan vochtige lucht sterk naar ammoniak riekende, cal-

ciunniitride, dal na de proef" uit de buis te voorschijn kwam.

Per slot van rekening voerde deze methode mij niet tot bevretii-

gende resultaten.

fj. Mem/sel van 907o cnlciumcnrlned en lO'/o chloorcalcium. Fis( iii:k

en IIiNGE -) hebben hierop de aandacht gevestigd. Het heeft het groote

voortleel, dat het zuurstof en stikstof tegelijkertijd absorbeert. In

samenwerking met den H'-er H. Fii.ippo, chem. docts., wien ik

voor zijne niet genoeg te waardeeren hulp hier gaarne mijnen harte-

lijken dank betuig, construeerde ik een toestel, waarmede wij in

korten tijd een groote hoeveelheid (55 L.) ruw argon konden be-

reiden. Deze toestel, waarvan de bizonderheden hier achterwege kunnen

blijven, was voor het verwerken van grootere hoeveelheden luciit dan

die van Fischkr en Ringk ingericht.

Wij verwerkten met 1 KCi. mengsel ongeveer 216 L. lucht terwijl

FiscMKR en Rin(;k het slechts lot ± J80 L. l)rachten. Het schijnt mij

toe, dat deze methode voor het bereiden \a\\ eene groote hoeveelheid

ruw argon de meeste aanbeveling verdient.

c. Mi-nij.iel 2U ijeirirhtsdtt leii oiKjehlnschti'. hdk, 4 i/uiric/itsdii'li'/i

iiiiiiiursiitiii ni ('(hl i/ewic/Ustli'i'/ nnlrhnn. Dit meng.sel, als wijziging

van <lal van Maqlknne '; door Hi.mpki. ') ivanbevolen, en dat ik het

mengsel van Hk.mi'K(, zal noemen, kan, mits met veel zorg berpid,

bij het verwijderen van stikstof uit ruw argon uitstekende diensten

bewijzen. !k gebruikte het voor de laatste zniveriny; van het argoii,

dal voor de. (|uantitatieve bepalingen zon ilicnou.

1) Lord Rayleiuh en W. Ramsay, Fliil. Trans. R. S. (A) 186. 187. 1895.

-) F. FiscHER en O. f^i.toE, Ciiem. Ber. 41. 2017. 1908.

') L. MAguE.sNE. C. R. 121. 1117. 1895.

'j W. Hemi'el. Claiaualjlisclie .MetlioJeu 3'*' «Iruk, pb'. I.jO.
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De analyse van het verkregen gas ') bewijst de voortreffelijkheid

van dit absorptiemiddel.

Omtrent de dissociatie-spanning van magnesium- en calciumiiitride

bij de temperatuur waarbij wij werkten, bestaan voorzoover mij

bekend is, geene bepalingen. Bij het verhitten van het residu van

een proef met het mengsel van Hempel in een van slijpstukken

voorziene porceleijien buis, die aan den eenen kant met een z.g.

verklikker, aan den anderen kant met een TöPi,ER-pomp verbonden

was, kon ik met een kathetometer, waarmede met zekerheid '/so '"'"•

was af te lezen, geen dissociatiespanning constateeren. De dissociatie-

spanningen dus zijn stellig kleiner dan Vso "i"i- Onder de gunstigste

omstandigheden behoeft er dus zeker niet meer dan Visoqo stikstof

in het mengsel over te blijven.

§ 2. Electi'o-cliemische methoden. De binding van stikstof aan

zuurstof onder den invloed \an electrische ontladingen, bij de argon-

bereiding gebruikt door Rayleigh en Ramsay '), Rayleigh '), Becker ")

e. a., heeft vooral waarde bij het verwijderen der allerlaatste sporen

stikstof. Het groote bezwaar aan deze methode verbonden, nl. de

langzaamheid wordt gedeeltelijk overwoiuien door het gebruik van

eenen transformator voor hooggespannen wisselstroom in plaats van

een inductieklos. Een toestel met transformator, door mij voor dit

doel met grooten zorg geconstrueerd naar de beginselen van dien

van Rayleigh en Ramsay, heeft mij eenige malen voor eene laatste

zuivering gediend. Gebruikt werd een viamboog tusschen onbe-

wegelijke platina-electroden, die in de praktijk bewezen heeft beter

voor het doel geschikt te zijn dan lange dunne vonken '), die men uit

theoretisch oogpunt allicht boven den viamboog zou verkiezen ").

Ten einde een oordeel over het rendement van den toestel te

verkrijgen, deed ik eenige metingen om de verhouding van het

aantal verbruikte Watts tot het aantal Volt-Ampères in de keten

van lage spanning te bepalen. Deze verhouding is bij een goed

geconstrueerden transformator in beide ketens steeds nagenoeg gelijk.

Ik vond, Avanneer de vlam rustig brandde

1) Zie V, § 4. van deze mededeeling.

2) Lord Rayleigh en W. Ramsay, Phil. Trans R. S. (A.) 186, 187, 1895.

') Lord Rayleigh, Journ. Ghem. Soc. (Trans.) 71, 181, 1897.

*) A. Becker, Ztschr. f. Electrochemie 9, 600. 1903.

5) G. S. Bradley en R. Lovejoy, Ztschr. f. Electrochemie, 9, 868. 1903.

ö) F. Haher, Therraodynamik technischer Gasreaktionen (Munchen en Berlijn,

Oldonbourg, 1905).

Pn A. GuYE, Gonf. Soc. Gliini. de France 24 Mei 1909.
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25 VoU,

44 Aiii[)ère,

480 Wall.

480
De ";ozoclite verlioiKliii"; is uiis -— ::= 0.44.

25 X 44

Of deze zeer ongunstige verliouding nu te wijlen is aan een groote

Iiliaseiuerseliuiving tusselien stroonistei'kle en s|):uuiin<j' (iiooge in-

ductieve \veeistan(l,\ dan wei aan andere oorzaken i^delbrnialie van

stroom- en spanningskronnnen zooals Scmkikr ^) beweert, eiectronio-

loris^clie kracliten aan de eiectroden, enz) moest ik in 'i iniilden ialen

aangezien mij geen oseillograaph ten dienste stond.

Zonder mei dezen factor rekening Ie konden was liet rcndeinont

van mijn toestel een absorptie van il,8 L. |)er Kiki-Volt-Ampèrenur \aii

een mengsel van znnrstot' en stikstof in de juiste verhouding om
salpelerzuur Ie vormen. IJ avi.kiuh ") absorbeei'de J7.5 T. ptM- Fvilo-Ndll-

AmpèreuiM'.

^ 3. S:hi'klliii/ viin myoii en neon door yefractionneerde dislillntie.

De hoeveelheden krypton, .\enon en helium, die in iiel, volgens

een der besjnoken methoden bereidde argon nog aanwezig zijn kwamen
voor de proeven die ermede gedaan moesten worden (isotliermen,

dampspanningen enz) niet in aanmerking.') Hel was eciiter wensche-

lijk de 0.1a 0.2% neon nog af Ie zonderen, wat gesciiiedde door

fractionneering bij de lemperainnr van vioeil)are zuurstof, kokend ouder

sterk gereduceerden druk (— 217^ C). Deze lemperaliinr ligt boven

de krilisrh(.' Iem|)eraluur \an neon, terwijl e.\lrapolatie \an de door

R.AMSAY en Tk.wkrs *) be[)aalde dampsj)anningen \an vast argon,

door middel van eene formule van den \(n-tn

/)'

lo,j
f,
— A + -

mij eene sclialling a;in de hand deed voor de dampspanning van

\iist argon bij — 217^ C, \\\. ougoveer 3 mm., eene uilkomst zooals

die ook naar analogie van zuurstof te verwachten was, en die bij

de proeven zelve bevestigd werd gevonden.

\ . /J<i/nf)sitnn7iintfen boven — 140^ C, ki'iti.^die teniperntuur en

kritisrln- druk- vitn iin/on.

^ 1. Het duil waarmede deze be|)alingen ondei'uomen werden

') O. SciiEüEH. Zeilschr. f. Eleclrocii. 11. 565. 1005, in. diss. Genève. 1«05.

-j lUYLEKiii, Journ. Chem. Soc. (Trans) 71.181, 1897.

•'') M. W. TiiAVERs, Expcrimniilai studies of gases

*) W. Hamsay Lil .M. W. 'iiiAVEKs;, I'iiil. Tiaus. R. S. (A) 197. 47. 1901.
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was tweeledig: 1°. was het mijn voornemen de dampspannings-

bepalingen van Ramsay en Travers ') en die van de kritische groot-

heden van Ramsay en Travers ') en van Olszewski -) te controleeren

en 2°. wilde ik trachten aan de hand van de theorie der conden-

satie van stollen met kleine bijmengsels van Keesoji ') een oordeel

over de zuiverheid van het gebruikte argon te verkrijgen, alvorens

tot de bepaling van isothermen over te gaan.

§ 2. De toestel, waarin de metingen verricht zijn, was reeds

vroeger voor niet gepubliceerde onderzoekingen over zuurstof door

Kamerlingh Onnes en Hyxdman ingericht en gebruikt en is vroeger

reeds met een enkel woord ter sprake gebracht ").

De toestel zelf heeft veel overeenkomst met de reeds door Ka-

mekeingh Onnes en Hyndman beschreven piëzometers van veranderlijk

volumen \'oor lage temperaturen *), alleen het glazen reservoirtje dat

öp lage temperatuur wordt gebraciit en de daaraan verbonden

glazen en stalen capillairen zijn anders. Dit reserxoirtje is 8 cm. lang,

heeft een inwendigen diameter van 3.4 mm. en bevat, meer bepaal-

delijk voor waarneming van de ki-itisehe verschijnselen, een glazen

roerder. Deze roerder is door middel van een glazen draad, die door

de glazen capillair loopt, verbonden met een soortgelijken roerder,

voorzien van een ingesmolten stukje week ijzer, dat zich door middel

van een kleinen eiecti'omagiieet in een reservoirtje van dezelfde af-

metingen boven aan de capillair (waar deze boven den cryostaat

uitsteekt) laat heen en weer bewegen. Het onderste reservoirtje is

van eene verdeeling voorzien, om in staat te stellen den stand van den

vloeistofmeniscus af te lezen en de beweging van den meniscus te

volgen.

Aangezien deze piëzometer niet voor volumebepalingen bestemd

is en men dus niet aan eene bepaalde bekende hoeveelheid stof (nor-

maal volume' gebonden is, is de stalen capillair \'oorzien van een

stalen y-stuk, waaraan een tweede capillair gesoldeerd is. Deze capillair,

in 't midden voorzien van een stalen kraantje voor hoogen druk,

vormt de verbinding tusschen den piëzometer en een glazen reser-

voir met argon, Wtiarin de druk door middel van kwik tot + 'J.5

atm. kan worden opgevoerd. Op deze wijze kan door toevoeging

1) Zie noot 4 p. 927.

2) K. Olszewski, Phil. Trans. R. S. (A), 186. 253. 1895.

3) W. H. Keesom, Gomm. Pliys. Lab. Leiden. No. 79.

•<•) Zittg.versl. Mrt. '02 Gomm. No. 78. pg. 11 en Zittg.versl. Dcc. '02. Comm.

No. 83, pg. 13.

) ZiUg.vcrsl. Mrl. '01 Gomm. No. 69.
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van gas, het gebied van dichtheden, wtxarvoor men eenzelfde piëzo-

meter kan gebruiken, belangrijk worden uitgebreid.

De afinelingen van den jiiëzonieter waren indertijd berekend vuür

zuui-stof. Aangezien deze stof nagenoeg dezelfde kritische grootheden

heeft als argon, kon de piëzouieter zonder meer voor argon ge-

bruikt worden.

Als cryu^laat werd gebruikt de door Kamüklingii ( )nnes ') in J 902

geconstrueerde en ook reeds beschreven cryostaat voor apparaten

van kleine afmetingen

De vereischie temperaturen werden verkregen door middel van

vloeibi\i\r ethylcen, kokend onder verlaagden druk, terwijl de tem-

peratuur constant werd gehouden met een platinaweerstandsther-

mometer. ')

De druk werd gemeten met een gesloten waterstofmanometer
'),

die direct met belmlp van den open manometer van Kamkkli.ngh

Onnf-s *) gecalibreerd was. De nauwkeurigheid van deze drukmeting

bedraagt .

" 3000

De temperatnurbepalingen werden verricht met een platina weer-

standsthermomeler, geconstrueerd uitsluitend uil glas en platina,

zooals aangegeven door Kamkrijxgh Onnes en Clay '). Deze thermo-

meter was bij een groot aantal temperaturen tusschen —103° C. en

-— 140° C. vergeleken met een standaard weerstandstliermometer, welke

liuitsie zeer zorgviddig o.a. bij — 102' C. en —138" C. met den waterstot-

ihermometer was vergeleken en waarvoor eene goed aansluitende

formule was berekend. In de buurt van —120° C. en —130° C, waar

ecnige twijfel kan beslium omtrent de grootte der afwijkingen van

de formule, kunnen dus in de tem()eraturen fouten van een paar

hondersie van een graad zeer wel voorkomen. Zij zijn echter onge-

twijfeld tot op '/jo° juist. De aldus' berekende temperaturen, die op

do schaal van den waterslof-thcrmometpr betrekking hebben, werden

door middel van de door Ka.mkkli.N(;m (I.nnks en Hkaak *) aangegeven

corre'-ties herleid tot de absolute schaixl.

De calibratie van den thermometer, zoowel als de bepalingen der

M ZiUg.versl. Dec. '02, Comra. No. 83. Op plaat IV aldaar vindt men den

cryostaat met den boven beschreven piëzometer afgebeeld.

-) H. KAMeRLi.M-.H O.S.NES. Gomm. No. 83, § 5.

») H. KAMEKUMiH O.N.NES cH H. H. F. Hyndman, Comm. N«. 78. § 17 en

il. Kaiieru>uii O.nkes en C. Braak, Comm. N". 97u. § 'S.

•) Zill.versl. Ocl. '98, Comm. N' 44.

') Zitig vers). Juni 07, Gomm. N». 'J9b.

«) ZiUg.versl. Nov. "07, Comm. N». 1016.
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temperaturen werden verrielit en berekend door ïMej. G. L. Lorkntz,

pliil. doet., wie ik voor de uitstekende hulp, die zij mij bij mijne metingen

wel heeft willen verleenen, hier gaarne mijnen hartelijken dank betuig.

Ook den Heer W. J. de Haas, pliil. docts. ben ik erkentelijk voor

zijne hulp bij mijne metingen.

§ 3. De metingen hadden nu als volgt plaats. Nadat zich eene

kleine hoeveelheid vloeistof gevormd had, werd de toestel eenigen

tijd aan zichzelf overgelaten, teneinde temperatuur- en druk-even-

wicht te verzekeren ; vervolgens werden afgelezen de stand van den

meniscus in het reservoirtje, de manometer en de stand \an den

meniscus in (\en glazen steel van den piëzometer Daarna werd de druk

eenigszins verlioogd totdat het reservoirtje zich bijna geheel met

vloeistof had gevuld, waarop dezelfde waarneming werd gedaan.

De kritische temperatuur werd als naar gewoonte langzamerhand en

ten slotte met stapjes van een tiende graad ingesloten. Zoo een tempera-

tuur beneden de kritische temperatuur lag, werd dit geconstateerd door

bij uiterst langzame compressie (ten einde de adiabatische ver-

warming zoo gering mogelijk te maken en dus op de experimenleele

isotherme te blijven) het optreden van coudensatie waar te nemen.

Was men boven de kritische temperatuur, dan toonde men dit aan

door den druk eerst boven den kritischen druk op te voeren en

vervolgens met kleine expansies (waarvan de adiabatische afkoeling

slechts een paar honderste van een graad kon bedragen) den druk

te verlagen ; trad er zoodoende geen meniscus op, dan was men

zeker, dat de temperatuur hooger dan de kritische temperatuur was.

Als kritische druk werd aangenomen de druk waarbij de meniscus

ongeveer midden in het reser\oirtje verdween.

Van eene eigenlijke bestudeering der kritische verschijnselen, alsmede

van eene zeer scherpe bepaling van de kritische constanten heb ik om

verschillende redenen afgezien. Vooreerst vermoedde ik ('t geen door de

metingen later bevestigd werd), dat mijn argon daartoe niet zuiver genoeg

was. Ten tweede mag, sinds de beschrijving van den toestel van Kamer-

LiNGH Onnes en Fabius '} de door mij gebruikte piëzometer voor dit doel

verouderd genoemd worden. Ook de cryostaat voldeed niet aan de

allerhoogste eisclien wat betreft het constant-houden van de temperatuur.

§ 4. Berekeningen. Nadat nu de drukken en temperaturen waren

berekend werd allereerst, aan de hand van de foi-mule van Keesom')

1) Zittgversl. Mei '07, Comm. No. 98. uitvoeriger in G. H. Fabius, Diss. Leiden

1908 alwaar ook de afbeeldingen te vinden zijn.

-). W. H. Keesom Comm. No. 79 pg. 9. In alle formules zullen de eenheden van

Van der Waals gebruikt worden.
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betrcffeiule de veraiuleiing van den condensatiedruk van stoffen niet

kleine tiijniengsels een oordeel gevormd over de zuiverheid van het

argon. Ik nam aan, dat de bijmengselen, die eeue wajxnieenibare druk-

verandering konden te weeg brengen voor verreweg het grootste deel

uit stikstof moesten bestaan. De ervaringen opgedaan bij de bereiding

van het argon rechtvaardigen deze onderstelling.

De formide van Kf.ksom luidt :

{i:-v,) {1\-P,) = MliT^(e'^-\-e-t' -2) . . . (1).

wiuirin

k =
"p dT '^i MET

p is de dampspanning van de zuivere stof bij de absolute tempera-

tuur 7'; /(, en />, zijn de drukken resp. bij het einde en het begin

der condensatie, i\ en i\ zijn de moleculaire volumina resp. van

damp en vloeistof, x is het gezochte moleculaire gehalte van het bij-

mengsel, terwijl ten slotte « en ^ de beide door Kameuungh Onnes ';

ingevoerde constanten zijn nl.:

Tic \ da; Jx= i

en

Pk V ax Jg= o.

Deze formule geldt echter voor het begin en het einde der conden-

satie, dus voor 2 punten op de grenslijn (/aw diagram), terwijl ik

het uit experimenteel oogpunt verkozen had, mijne waarnemingen

te verrichten even na hot begin en even vóór het einde der condensatie,

dus op 2 |)nnten op de expeiimenteele isotherme binnen de grenslijn.

Om nu eene formule te verkrijgen, die op mijne metingen van

toepassing was, leidde ik, een vriendelijke aanwijzing van Dr. Kkeso.m

volgend, uit de forinule's

K-".) (/'-/') = -1/ AT . .6-
. («-^-1) /

(',-i'.)(p=-/') = -»/ t^T . .c .
(l-«t)

)

'

waarvan het verschil formule (1) oplevert, 2 formules af voor punten

oji de expcrimenicele i.sotherme. Zij luiden :

•). VV. H. Keesom Comm. No. 75 pg. ü.

«) W. H. Keesom, Comm. N«. 79, pg. 9.
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(i',—
l'i) (Pa—p) =
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MRTa{e-''—l)

1 + yo—yi, e-''

MRT .vil—e'')

1— 2/a + 2/a
«^'

(2)

waarin

''n,— l'<7i

Vb,— Vb
yb = •

Vb^— Vbi

Bij de nieuw ingevoerde notaties heeft a betrekking op een toestand,

kort na den aanvang, b op een toestand, kort vóór het eind der

condensatie, 1 op de vloeistof, 2 op de damp, alles in moleculaire

voliimina uitgedrukt. Bv. i?6, = moleculair dampvolumen bij 't eind

der condensatie. v„ en Vb zijn de totale moleculaire volumina.

Deze formules (2) leveren voor de betrekking lusschen het ver-

schil der in mijne proeven optredende begin- en einddruk aan den

eenen, en x aan den anderen kant

:

MRT x
Pb— Pa =

r-^-—

1

1-

(3).
1 + yb—ybe-'' 1— 2/a + 2/a c*-'_

Deze formule is ter berekening van .v direct op mijn metingen

toe te passen. Een bezwaar is echter, dat er verscheidene grootheden

in voorkomen waarvan de waarde voorloopig niet met groote juist-

heid berekend kan worden, zoodat de hieronder vermeldde uit-

komsten voor X moeten beschouwd worden als vrij ruwe benade-

ringen, die echter zonder twijfel de orde van grootte van x aangeven.

De grootste onzekerheid bevatten de schattingen der constanten

« en ii, tot de juiste berekening waarvan metingen omtrent mengsels

van argon en stikstof noodig zouden zijn. Aangezien zulke metingen

nog niet verricht zijn, behielp ik mij overeenkomstig de methode door

Keesom ') gevolgd met verschillende vereenvoudigende onderstellingen

en geraakte zoo tot de volgende schattingen :

a = —0.216 ^= —0.484 =)

rp j

De waarden van ——„ en die van de dampspanning \an de zui-
p dP

vere stof werden ontleend aan de bepalingen van Ramsay en Thavers ').

Vj en v^ werden berekend met behulp van de formule van Keesom *)

1) W. H. Keesom, Gomm. N'. 79.

-) Voor verdere waarden van den ^' zie : J. E. Verschaffelt, Suppl. N'\ 10.

s) W. RAMSAy en M. W. Tr.wers, Phil. Trans. R. S. (A) 197, 47. 1901.

*) W. H. Keesom, Gomm. N". 79, pg. 11.
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voor coexistccreiide vloeistof- eii <lam|i(iiclitlie(ltMi. waarliij ik eeiie

sciinttiiig van tlo kritische diciitlieiti iiiaakie nit de waarden voor de

vloeistofdiclitlioden van ariron van IJai.v en Donnan '), niet beliiilp

van den reclitlijnij^en diaiuelcr van ('aii.i.ktkt en Matmias ''), en met

den ,,ioi du tiers" \an .Mathias '), welke beide metlioden een (i|)

lievredigeiule wijze overeenstemmend i-esnltaat oplexerden.

Op deze wijze te werk givande berekende ik uil 3 danipspaiinings-

Wiuunemingeii de volgende waardon van .c

:

IWVo
O.OOOGG 0.0(36

•

58 58

72 72

In luvnmerking genomen Aq wijze, wjmrop versehillende grootlicilen,

die in formide (3) voorkomen, moesten worden benaderd, mag men
met deze overeenstemming tevreden zijn, en als iioog>t waarschijn lijk

aannemen, dat het bijmengsel minder dan 0.1 "/„ bedriuxgt.

Met liehnlp van het gemiddelde van de gevonden waarden van .<

was ik nn in staat de gemeten damps|)anniiigen Ie herleiden tot die

voor de zuivere stol" door middel van de formules (2). Deze correcties

zijn zeer gering en vallen juist even buiten de nauwkeurigheids-

grenzen dor wmvrnemingen.

De waargenomen kritische grootheden, (eigenlijk plooipuntsgroot-

heden) werden gecorrigeerd met de beide volgende, door Kkkso.m ')

opgestelde vergelijkingen :

Tl: d.v d*n

en (4)

1 dp^i _^_
l'k <f-i- dr ^ d'jr

dwdr

wjiiirin C', =: en de Grieksche lellers de gereduceerde groot-
Pk i-k

lieden beduiden.

') E. C. C. Bal)- co f. (I. Üu.\.sa.s, .l.iuiii. Ciiuiii. .Soc. 81, 'Jll. l'MH.

') L. Cailletet en K. Mathias, Jourii. d. Phys. (2). 5, 549. 1886.

') K. .Mathias, Ann. d. 1 Fac. d. Sc. Toiilousc (6). 1892.

») \V. H. Keesom, Uomm. N". 7a, pg. (i.

t;2
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Wanneer wij mi met van der Waals ') aannemen, iia( voor alle

stoffen

dji-= 6.7
OT

en met Keksom ') dat

C.
'üT — 32.2,

verdei', dat wij mogen schrijven

:

dx

en

<-lPld _ Pl't — l'k

dx X

en ten slotte voor Tk en [ii- in liet eerste lid de waargenomen groot-

heden (dns eigenlijk 7',,/ en i>,,i) wat tot de waarden dier zéér kleine

correcties Tk — 7'^,/ en jtk — y>^/ al heel weinig af zal doen, dan

krijgen de formules (4) de gedaante

en

T,-'J),i T,l .r

Pk— J'l,l l'l,l''-

^—It
d^\- -|

C
'awör _

'-%
è.T

n

^Öu)Ör _l

Uit deze formules berekende ik de (zéér kleine) correcties voor de

kritische grootheden, (+ 0°.02 en + 0.009 atm.).

§ 5 Uitkomden. Nadat op de in § 4 aangegeven wijzen, de waar-

nemings grootheden tot die van de zuivere stof herleid waren, verkreeg

ilv de volgende uitkonisten. (Zie TabeL p. 935).

Eene graphische voorstelling van deze waarnemingen vindt men
0|i bijgevoegde figuur, waarop ter vergelijking nog de dampspannin-

) J. D. VAN DER Waals, Versl. Kon. Ac. Amsterdam. April 1901.

-) VV. H. Keesom, Cumm. No. 75.
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Natuurkunde. !>< lUii- K vmkki.ingii ( >nnks biedt aan Mededeeling

N'. 1 hj uit liet NatmiiUiindin liahüratoiiiim Ie Leiden:

il. K AMKRi.iNGii OxNKSen Ai.üKKT Pkrrii-",k : „OiKlerzoekintjenover

l/e inmiiiftlsiiti,' run rloflhiin' en ran mate zuurstof".

§ l. /n/i'iiliiii/. Het behoeft nauwelijks vermeld te worden, dat

het onderzoek naar de nu\gnelisohe eigenscliappen van zuurstof bij

lage teniperatincn reeds lang op liet programma van het crvogeen

laboratorium stond. Noch ook dat het een der belangrijkste punten

dajirvan werd geacht, zoodra de methoden om uitvoerige reeksen van

metingen bij standvastige temperaturen in het gebied van vloeibare

waterstof te verrichten, onlwikkold waren '), vn naast de vl()eii)are zuur-

stof ook de vaste zou kuniion worden onderzocht. Immers, terwijl

de zuurstof door haren sterk magnetischen aard reeds boven de

andere stoffen voor de studie van het paramagnetisme in aanmerking

komt, 1? het opstellen van eene iiiiiiiiii'li.schi' ((ii'-st<im/-sri'ri/e//jkiiu/ "),

die de magnetische eigenschappen \aii oene stof in de drie aggregaats-

toestanden bij zooveel mogelijk niteenloopende drukkingen en tempera-

turen in één beeld samenvat, voorloo|)ig bij geen andere stofte bereiken.

Al dadelijk kon het onderzoek van zuurstof onder gemakkelijk te ver-

wezeliiken drnkkingen bij zeer lage temperaturen veel belangrijks leeren.

CuRiK ') vond bij gas\'ormige zuurstof de specijieke .nisceptibilitcit

(niivgnetisalie per H=i per gram) tusschen 20^ C. en 450° C. omge-

keerd evenredig met de ab.solute temperatuur en Fi.k.mi.ng en Dkwar *)

hadden int hunne laatste meting van de susceptibiliteit van vloeil)are

zuurstof hij haar kook|iunt afgeleid, dat de wet van Curie tot —183° C.

doorgtvit. Blijft de specilieke suscet>tibiliteit ook bij lagere temperaturen

nog zoo sterk toenemen of nadert zij tot een grenswaarde; doen zich

verzadijringsverschijnselen voor ; wordt de zuurstof in den vasten

toestand ferromagnetisch
;
gaat eindelijk bij uiterst lage temperaturen

de magnetisatie misschien afnemen om bij het absolute nulpunt geheel

te verdwijnen? ').

') H. Kameklingh Onnes, Zittg. Vcrsl. -Juni 1906, Coaim. from the Leyden labor.

no. 91/" (l'.toe.

-) H. Kameklingh O.nnes, Commun. from the Leyden labor. Suppl. no. '.) p. '28.

') P. Clbie. Ann. cliim phys. (7) ö (1895) p. 289.

) Flkminü en Dewab Proc. Pioyai Soc. London ö'-i, p. 311, 1898.

") Sedert is gebleken, dat de magnetisatie der ferroinagnelische sloiïen bij daling

lol lif'l smeltpiint van waterslof nog geun aanleiding geeft om aan Ie nemen, dal

eleclronen, die door hun beweging de magnetisatie veroorzaken, aan de atomen

zouden vastvriezen en derhalve dil verdwijnen bij het absolute nulpunt verwaclil

mag worden. (P. Weiss en H. Kamerunuh O.v.nes, Zitl. Versl. Febr. 1910. Gomm.
from the Leyden Labor no. 114 p. 9).
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Ziedaar vragen, die gexoegd bij de mogelijkheid om bij liooge

dnikiiingen in liet gebied waar de gasvormige aggregaatstoestand

continu in den vloeibaren overgaat belangrijke bijdragen tot de kennis

van den invloed van de diclitlieid op de susceptibiliteit te verkrijgen,

het ontwerpen van het zooeven genoemde beeld reeds uit een zuiver

experimenteel oogpunt een aantrekkelijk werk maakte.

Aangevangen werd het echter eerst toen Prof. Weiss zijne onderzoe-

kingen over het magnetisme ook tot het gebied der zeer lage tem |)eraturen

ging uitstrekken, en de, in de Zitting van Februari 1.1. medegedeelde

metingen over de magnetisatie van de ferromagnetische en aanvef-

wante stoffen bij zeer lage temperaturen') ter hand genomen werden.

Met dat onderzoek staat het onze, waaraan tegelijkertijd werd gewerkt,

ook verder in het nauwste verband. Voor een deel maakten wij gebruik

van dezelfde hulpmiddelen, Van de methode tot het bepalen van de

magnetisatie met behulp van het maxirrumi koppel") door een mag-

netisch veld van veranderlijke richting uitgeoefend op eene ellipsoïde

van de te onderzoeken stof, die Prof. Weiss aangaf, en die de zoo-

even genoemde metingen deed slagen, hebben wij ook in ons onder-

zoek op \erschillende wijze partij getrokken. En bovendien mochten

wij ons voortdurend verheugen in den vriendschappelijken steun van

Prof. Wetss, wien wij daarvoor ook hier onzen hartelijken dank brengen.

De verandering van de specifieke susceptibiliteit van de zuurstof met

de temperatuui', waarop ons onderzoek in de eerste plaats gericht was,

is van bijzonder belang geworden omdat de wet van Cühie uit de

kinetische theorie van het magnetisme van Langevin'') volgt. Spoedig

bleek ons, dat deze wet bij zuurstof niet, gelijk men meende, tot — 183°

C. geldt, maar dat zij \oor lage temperatui-en door eene andere vervangen

moest worden. Volgens de belangrijke mededeeling van du Bois en

Honda in de Zitting van Januari 11. — onze proeven waren toen

reeds afgeloopen — worden er verscheidene elementen gevonden,

voor welke bij temperaturen boven 0^ C. de wet van Ci'rie niet geldt.

Dit verhoogt natuurlijk het belang van de verkregen uitkomst en van

het verder onderzoek van de zuurstof, waar over een bepaald gebied van

temperatuur de wet van Curie en over een ander gebied eene andere

wet geldt, nl. die van omyekeerde evenredigheid aan den wortel idt

de absolute temperatuur. De uitkomsten omtrent deze wet en omtrent

een waarsclüjnlijken sprong in de specifieke susceptibiliteit bij het over-

gaan in den vasten toestand verkregen, worden in § 5 behandeld.

') P. Weiss en H. Kamerlingh Onnes. Ziltg. Versl. l-'ebi-. 1910. Communie, fr.

the Leyden labor. no. 11 4 (1910).

-') P. Weiss. Journ. de phys. 4e série t. VI, p. 6G1 ; 1907.

*J Langevin. Ann. chim. phys. (8) 5, p. 70; 1905.
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Beliiiho <le veramleriiiy van ile siisfepiibiliteit mol do teiiiiioi-atmii

heeft ons nog een andere vniag bezig gehouden, die zoowel door de

iiitkoinsten van Fi.kminc; en Dkwm; als door do thonriorn \an Lancevin

en Wkiss was o|»ge\vor|)en.

In |iroe\eM \an de eersten is voldoende gionil te vinden om te

besluiten tot eene duidelijke afname vau de susceptibiliteit met het

toenemen van hol veld (van de orde van J0°/„ in een veld van

25IM) ganss). Nu moeten volgens de theorie van I^an(;kvin de para-

magnelisehe stotren dit versrhijnsel inderd.-iad vorloonen, maar de

berekening volgens zijno formules begrenst de grootte er van tot

minder dan 0,1 "/„ voor het ge\al \an vloeibare zuurstof bij haar

kook|Mini. \"oiid men een hooger bedrag dan zou men tot de ondor-

stelling komen dal een moleculair veld van Wkiss') ontstaat. Wij

hebben onze proeven er op ingericht om de vloeibare en vaste zuur-

stof aan IfiOOO ganss, een veel ^rnim zes maal) sterker veld dan

Fi.EMi.Mi en Dkwar gebruiklen, te onderwei-peu, zoodat wij mochten

verwachten, dat het verschijnsel, dat zich bij hunne i)roeven voor-

deed, zich bij »le onze ook reeds bij lie door hen gebruikte tcmporalui'on,

veel sterker zou moeten verloouen. Wanneer het door Fi.E.Mi.Nii en

Dkwar waargenomene werkelijk aan een begin van verzadiging

mocht worden loege.schreven. dan was volgens de theorie verder

te verwachten, dal het met het dalen der temperatuur sterk zou

toenemen oneindig bij 7'=ü) en bij onze proeven in vloeibare

waterstof zeer in 't oog vallend zou worden. Wij hebben niet anders

dan kleine afwijkingen gevonden, die in § 5 nader behandeld zijn.

Wat de experimenteele methoden betreft, welke wij hij ons onder-

zoek hebben toegepast, zoo waren het twee in beginsel geheel ver-

schillende : de magnetische aantrekking uitgeoefend op een vloeistof-

zuil eenerzijds, de methotle van het ma.\imumko|)|)el van een homo-

geen veld op eene elli[)Soide anderzijds. De tweede methode is meer

in 't bijzonder geschikt voor vergelijkende proeven en laat zich ook

toepa.ssen op bevroien zuurstof, de eerste kan alleen op de vloeibare

phase worden toegepast, daartegenover staat dat zij zeer vertroinvbaro

absolute metingen mogelijk lUixakt. Wij hebben haar dan ook tol

grondslag van onze andere bepalingen genomen.

In de uitvoering van heide methoden is nog het een en ander te

wen.schen overgobleven. Terwijl wij bezig zijn ons onderzoek \ oort

te zetten, stellen wij ons tevens voor het gedeeltelijk te herhalen loii

einde door in iu-htneming van nieuwe mogelijk gebleken voorzorgen

de nauwkeurigheid der verkregen uitkomsten te verhoogen.

Wf.iss, L'hyp. du chanap moiéc. loc. cit.



( 940 )

Vloeihdri'. zuurstof. T.

§ 2. Methode der stJjijh.ootjten. Gelijk boven vermeld werd, liebbeii

wij de methode van opstijging die door Qiincke, dü Bois en andere

waarnemers gebrnikt is, voor lage temperaturen geschikt gemaakt.

Het eene been van een verticaal geplaatste ()-vormige buis, waarvan

het bovendeel de gasvormige en het benedendeel de vloeibai'e phase

van het te onderzoeken vloeibaar gemaakte gas bevat, wordt tussclien

de polen van een \nagiieet met horizontaal veld gebracht.

Zij H het veld, {H' het veld in het andere been wordt zoo klein

ondersteld dat {H'jHy verwaarloosd mag worden), y de versnelling

der zwaartekracht, z het hoogteverschil der vloeistofspiegels onder den

invloed van H, q en (»„ de dichtheden van de vloeibare en de gas-

vormige phase, K en A'„ de volume susceptibiliteit van deze, dan is

(A-A'„)//^ = 2r (o- ()„);/ - - (1)

of bij invoering van de absolute specifieke snsceptibiliteit x

(X9-Xo?o) fi' — -= {Q-Qo)'J'

Is / = /, dan wordt de vergelijking eenvoudig

x^TT^' (2)

welke formule wij voor onze berekeningen gebruikt hebben M.

De voordeelen welke deze methode in beginsel bij hare toepassing

op eene vloeistof in evenwicht met den eigen damp aanbiedt, vallen,

vooral voor eene absolute meting, in het oog. Men heeft immers

slechts twee grootheden te meten, de lengte z, die met een katheto-

meter zeer nauwkeurig te bepalen is, en het veld H. Ook behoeft

men de dichtheid der vloeistof niet te kennen om de specifieke

susceptibiliteit te vinden.

Opstijglni/stoesteL Het te weeg bregen van eene opstijging onder

den invloed der magnetische aantrekking, iietgeen bij een gewone

vloeistof een hoogst eenvoudige bewerking is, brengt groote bezwaren

mede wanneer men met een vloeibaar gemaakt gas te doen heeft.

Men moet het koken \olstrekt vermijden en zorgen, dat de ver-

damping onbeteekenend is. Het eerste omdat de beweging van vloei-

stof en vloeistofoppervlak het ijistellen volstrekt onmogelijk zou

1) In § 5 worden de redenen opgegeven, waarom wij meenen, dat -/ = q is

en zoo dit niet het geval mocht zijn met zeer groote waarschijnlijkheid toch

/i)<l.bxt in het allerongunstigste geval bij het kookpunt blijft de correctie reeds

beneden 0,002, bij lagere teniperalinen i.s zij geheel te vei-waarloozon wegens de

geringe waarde van
f,,.
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maken, licl Iwecdo omdal ^eiliiieinic de metinp van eenc opstijging

de gelicele vloeistot'lioeveellieid iiiel nierkltaar veraiuleien mag.

Verder kuinen de magnetische werkingen zelt' de moeilijkheden ver-

grooten : liet is gemakkelijk in Ie zien, dat zij de vorming van gas-

bellen in de hand kunnen werken, die de vloeistol'kolom ni tweeën

verdeden, zoodat liet eene deel tnsselien de polen blijft hangen en

het andere terug valt. Van het meten van eene opstijging kan er

dan geen sprake meer zijn. L'itgiuinJe van deii tlierniod\ iiamiseheii

potentiaal tilijkt, ilat overal

•J./yp> K {II' — II,f)

racet zijn, wanneer // het veld aan liet vloeistofop[)ervlak en //,/ het

veld ter hoogte // onder het vloeislot'oppervlak is. Deze voorwaarde

stelt o. a. een grens aan de intensiteit van de velden in welke men
meten kan, want zij vordert een groote uitgestrektlieid van het veld

(althans in verticalen zin). Conische poolstukken zijn dus van zelt'

uitgesloten.

Na eenige voorloopige proeven werd een toeslei geconstrueerd,

waarvan het voornaamste deel een concentrisch dubbele, dubbelwan-

dige L'-vormige vacuunibuis was, met welke het gelukte reeds viij

bevredigende metingen te verrichten. De wanden van die dubbele

vacuumbnis waren niet verzilverd, zoodat Uitgegaan kon worden hoe

de vloeistof zich bij de |)roeven gedroeg. < )[) grond van de opgedane

ervaring werd vervolgens de verbeterde toestel ingericht die wij

thans gaan beschrijven.

Men zal zien <lat zij aan de glasblaaskunst een vrij zwaar vraag-

stuk steUle'j. Het vooriuuimste deel vormen weer twee afzonderlijke

concentrische in elkaar passende U-vormige vacuumgla/en. De dubbele

wanden van beide zijn aan de vacuumzijde geheel verzilverd behalve

de binnenste buis, over de lengte, waar de vloeistof opstijgt, en de

buitenste voor zoover dit Jioodig is om een strook van eenige milli-

meters l»rcedte vrij Ie laten, door welke men op de vloeistof kan

instellen. Ken van de twee buizen omgeeft de andere geheel voor

zoover deze vloeistof bevat ; <lit is de beschermingsbuis. Hel nauwste

deel .1/, lig. 1 wordt gebracht tus-schen de polen van de eiectromagneet

(Ug. 2). Hel nauwe been van »le binnenhuis moet natuurlijk zeer zuiver

cylindrisch zijn. Het aiulere been is verwijd, en dient als reservoir.

Om de formule (2) toe te kunnen piussen is er alle zorg iuin besteed,

dat de temperatuur van de vloeistof en ook van den damj» zoowel in

het wijde been als in hel nauwe tot iets grootere hoogte als de op-

•) De (lubb«'lc vacuumhiiis werd vervaaidigd door deu Heer KEssELiii.Mi, glas-

blazer, hel overige duor den Heer Fuii, ainauueiisis aan liet luborutorium.



( 942
)

geheven \'loeistol'kolorii bereikt üxeral dezelfde is en d;it xei'der,

waar de teiuperatiiiir van den dain|i liuven de vloeistof in het bovenste

deel verandert en tot de gewone temperatniir overgaat, deze in de twee

iieenen van de O rnimte op een zelfde hoogte zooveel mogelijk

gelijk is. De vloeistof in de hinnenbuis wordt daartoe met behulp

van het magneetveld zelf gernimen tijd bij standvastig gehouden damp-

druk op en neer bewogen, totdat men mag aannemen, dat in deze

buis het evenwicht voldoende liereikt is. Om dit mogelijk te maken

wordt de Itinnenbuis omspoeld door vloeistof van dezelfde tempera-

tuur als de vloeistof in de bimienbiiis moet aannemen. In de buitenste

of beschermingsbuis wordt de vloeistof voortdurend in beweging ge-

houden dooi- een roerder bestaande uit een messingring S-^, die op

en neer kan worden bewogen, wat, terwijl de ruimte gesloten blijft

kan geschieden, doordat iS, een rekbaar caoutchouc buisje is. De

verdamping in de binnenbuis is dan ook zeer gering (tusschen 0,5

en 1 Liter gas onder normalen druk gemeten ontwijkt per uur).

Niettegenstaande al deze voorzorgen zullen temperatuurverschillen

zijn overgebleven. In de vloeistof, waarin men door op meegevoerde

stofjes te letten de convectiestroomen, die het warmte-eveuwicht

onderhouden, kan volgen, zullen zij slechts zeer gering zijn geweest.

In de gaslagen boven in de 0-vorniigo ruimte zullen wel aanzien-

lijke verschillen hebben bestaan, maar door de geringe dichtheid van

het gas daar ter plaatse hebben zij weinig invloed op het niveau-

verschil in beide beenen en buitendien valt die invloed bijna geheel

weg, daar tie bepaling geschiedt door de waarneming zonder en met

veld te vergelijken. Nu is er voor gezo!-gd, dat de temperatuur

zoover de vloeistof opstijgt slechts weinig verschillen kan, terwijl

in de bovenste lagen der buis bij beide waarnemingen nagenoeg

dezelfde toestand gehandhaafd blijft. Wij hebben de correctie, die

voor mogelijke temperatuurverschillen nog aan te brengen zou zijn,

verwaarloosd.

Het vergelijken van den stand der vloeistof in de nauwe cylin-

drische buis met en zonder veld iu'engt ook de correctie voor de

capillariteit tot die voor onbeduidende vormverschillen van de menisci

terug, welke wij eveneens \'erwaarloosd hebben.

De binnenbuis zoowel als de beschermingsbuis zijn beide onaf lian-

kelijk van elkander gesloten door de nieuwziiveren kappen P,, P,,

Qi, Q,, tig. 1. De luchtdichte verbinding wordt met behulp van de

caoutchouc ringen M„, A^^ verkregen. De beide buizen worden op

deze wijze tevens tot een stevig geheel vereenigd.

Voor het inschenken van de vloeibare zuurstof dient bij de be-

schermingsbuis hel buisje P.^, bij de binnenste buis het buisje Q^.

I



{ 94:^
)

De Iwec Itiii/oii /', «mi Q^ vucicimIl- Nfitlampte ziuiistof laiip;!^ (Ie kiiiiioii

^\ P'i Q, (•'" 2) "iuir iwee jjaslioiKlei-H. Twee iiiaiioiiicler» /\ en

Q,, <le laatste iioir voorzien van een verklikker Q. oni kleine danip-

spanningen nanwkenrig te knniien alle/.en, dienen levens als veilig-

heidsbnizen. De zunrstof in de bescliermiiigsbuis behoeft niet zoo

zuiver Ie zijn als die in de binnenste buis. Voor de laatste, met

welke de waarnemingen geschieden, werd /.eer zuivere gebruikt.

Om gemakkelijk ilen toestel telkens zoo te stellen, dat de meniscus

in de meetbnis juist o|ikliml tot het punt in liet veld tusschen de

pt)len, gewoonlijk in de as der poolstukkeii, waar men er op wenscht

in te stellen, dient een drievoudige sleebeweging A'.

Li)o/t fin ffiif irii<irui-niiii<isii'i'k.-i. ^leii brengt het \eld op ile ge-

wenschte grootte en maakt met behidp van li, dat de meniscus

opstijgt tot het gekozen pmii, <lat afgelezen wordt met behulp \an

een schai\ltje. D;uirna \-aa\ men den meniscus '-erscheiflene malen op-

en neergaan, w;u\rbij gezorgd wordt, dat het veld langzaam aangroeit.

Dit geschiedt om de temperatuur overal gelijk te maken en den wand
te bevochtigen. Men leest dan terwijl liet veld de gevvenschte vvtiarde

heeft, den stand van deii meniscus af; daiirna doet men eene aflezing

terwijl het veld afgezet is; dan, nadat men den meniscus 8 maal iets

hooger dan den af te lezen stand heeft laten opstijgen, weer eene

aflezing terwijl hel veld lumgezet is; daii weer terwijl de stroom

verbroken is, en zoo vervolgens eenige malen. Op die wijze elimineert

men de fout die hef gevolg zou zijn van verdamping van de vloeistof

tijriens het instellen van den katlielometer ':. Het is niet noodig den

stand vaii liet niveau in het andere been van de iiuis te kennen;

oni met de veranderingen ervan rekening te houden, werd de ver-

houding tier doorsneden der twee beenen gemeten.

We hebben ons verder ervan verzekerd, dat het remanente veld

geen merkbaren invloed op den stand van den meniscus na onder-

breking van den stroom uitoefende. Daartoe werd door de windingen

een zwakke stroom in tegengestelden zin als degene die juist ver-

broken was, gezonden, liulien het remanente veld eeii merkbaren

invloed had uitgeoefend, zou men eei-st eene verdere daling van het

niveau, doiirna eindelijk weder eene stijging hebben moeten wjiar-

nemen, als do stroom bij kleine stappen tegelijk vei-sterkt werd. Dit

is nooit geconstateerd.

Dezelfde electromagneet werd gebruikt als fiij het crvomagnetische

') Ten eindi» <fc verandering van den stand van den meniscus zonder veld

cunlruieeix-n hebben we de hoevei.-llieid, die verdampt, gemeten (zie vorige biz.).
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onderzoek ') der ferromagiietisclie inehxlen, waarheen wij \oor de

coiistiHiclieve bijzoiidcrlieden verwijzen. Het was alleen noudig de

kegelvornn'ge poolstid<ken te \ervangen door cylinders niet platte

eindviakken. Hun afstand werd op 25 inni. micrometrisch ingesteld

en met een nauwkenrigen caliber gecontroleerd. Wij merken hierbij

op dat tnssolien de meting van de opstijging en die van het veld,

aan den stand der poolstukkeii, die geheel vastgeschroefd waren,

niets is veranderd, zoodat het instellen van den afstand geene fout

heeft kunnen geven.

Daar bij de liorekcning de \eldsterkte tot de tweede macht ver-

heven optreedt, en het om eene absolute meting te doen is, hebben

we getracht de betronwbnarlieid van de meting der veldsterkte zoo

hoog 0|) te voeren als met de tegenwoordige hidpmiddelen bereikbaar

is. Daartoe hebben wc met de grootste zorg en volgens twee ver-

schillende methoden een willelceurig gekozen standaardveld gemeten,

en de bij onze proeven gebruikte velden met dit standaardveld ver-

geleken door achtereenvolgens dezelfde klos verbonden met een bal-

listischen galvanometer uit het standaardveld en uit de verschillende

te nieten velden weg te trekken.

Het standaardveld werd teweeggebracht met dezelfde platte pool-

stukken op een afstand onderling \'an 9 mm. en met eene stroom-

sterkte van 5 anip. Alle voorzorgen waren genomen om den niagne-

tischen kring van te voren te oiuinagnetiseeren. Dit \eld werd in de eerste

plaats gemeten met behulp van de magnetische balans van Cotton ^).

Gelijk bekend, bestaat deze methode daarin dat door middel van

gewichten met de totale massa vi evenwicht gemaakt wordt met de

ponderomotorische werking van het veld H op een rechtlijnig stuk

ter lengte / van een geleider \vaardoor een stroom met de intensiteit

i gaat ; dan is

m f)

11= ^ . 10.
il

Bij de nauwkeui-igheid, die wij wenschten te bereiken, moesten

echter verschillende correcties in rekening gebracht worden. In de

eerste plaats zijn de elementen van de balans nauwkeurig uitgemeten.

Met niicrometei'Schroe\en en op de verdcelmachine zijn bepaald de

lengte van het stroomelement /, en de onderlinge afstand der bogen

van de balans, die tlaar deze nauwkeurig concentrisch behoorden te

1) P. Weiss en H Kamerlingk Onnes, 1. c.

-') Zie over deze methoden voor hel meten van liet veld en over de magnetische

lialans : P. Weiss en A. Gotton, Le phénomène de Zeeman pour les trois raies

liU'iiPs du zine, Buil. Séances Süc. fi-an(;. de phys. 1907, p. 140, ooiv J. ilc> phys. 1907.
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zijn, overal gelijk moest zijn. Met de zeer kleine afwijkingen liicivan

werd rekening gehouden iloor middel van een ballistisch onderzoek

van de topografie van het veld. De hetboomsarmen rcs[). der gewichten

en van liet siroomelement, zijn met den kallielometer gemeten. De

topogralische stndie van het veld leerde ook de correctie kennen

noodig wegens de kracht die nog op het tweede rechtlijnige element

van de balans (n.1. dat buiten hel inlerferrnin) werkt. Hol totaal van

deze |)Ositieve of negatieve correcties bedroeg cenige promilles.

De grootste zorg moest worden besteed aan de absolute waarde

\an /, die gemeten werd met behulp van een nauwkeurigen ampère-

meter van SiKMKNs en üalskk. Deze is in absolute ampères geijkt

door met den polentiomeler hel iiotentiaiilverschil tusschen de [Jolen

van een internationalen Ohm ('c^P- '^1 ") te vergelijken met de

electromotorische kracht van een \VF»STox-cadminmelement. Bij de

nauwkeurigheid der metingen waren ook de invloeden van nai)nrige

instrumenten of stroomen op den ampère-meter, zoomede van den

stand van ilezen in het aard magnetische veld, geenszins te verwaar-

loozen ; zij zijn bijna geheel opgehe\en door eene geschikte regeling

der afstanden en richtingen der rheostaten en de mogelijkerwijze

overgebleven fouten geëlimineerd door ali' stroonii/e/t'iders zoodanig

te verbinden dat de slroDUien orerul ff </i'l'j^', uitgezonderd in de

ampèremeters, konden omgekeerd worden. Ten slotte hebben wij de

ampèremeiers steeds gebruikt in denzelfden stand ten opzichte van

het ;iiinl magnetische veld, als waarin zij geijkt zijn.

Nadat alle berekemngen en correcties uitgevoerd waren, bleek de

sterkte van het standaardveld volgens deze methode te zijn 9857 gauss.

De iiveei/f methode, volgens welke ditzelfde veld bepaald is geworden,

bestaat uit het plotseling uit het inlerferrum wegtrekken van eene

draadklos met bekend omstroomd o|)|>ervlak. De aldus veroorzaakte

verandering van het aantal inductielijiien hetwelk door de klos

omval wonll. werd door middel van een liallistischen galvanometer

vergeleken met het mental inductielijiien van eene solenoide waarvan

de afmeliiigen zeer nauwkeurig bekend zijn.

De draiidklos werd gevormd door een cylinder van clMiniet, diameier

20 nnn., waiirop iumgebrachl waren 19 windingen van met zijde

geïstiiccrdcn draiid dik 0.25 mm. De afmetingen zijn vasigcstcid door

verschillende metingen mei de micronieterschroef en de deelmachine,

en herhiuildelijk gecontroleerd; tegelijkertijd was eene controleklos

vervaardigd, door blanken koperdriuvd Ie wikkelen in een schroef-

vormige gleuf luingeluachl (ip het zijdelingsi-h oppervlak van een

ebonieten cvlimler; diuiriia is het omslrnomde oppervlak van deze

controleklos uitgemeten volgens dezelfde methoden en met dezelfde
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voorzofgen als dat van de eerste. De verhouding viel samen met de

verlionding der uitwijkingen van den hallistisdien galvanometer, die

verkregen werden doordat de twee klossen ecliter elkander in diens

stroomkring waren opgenomen en ze daarna achtereenvolgens uit een

onveranderd magnetisch veld werden weggetrokken. Wij vermelden

nog dat tevoren geverifieerd was, dat het eboniet voldoende vrij was

van magnetische eigenschappen, door middel van een toestel \olgens

Curie, waarbij gebruik gemaakt wordt van de aantrekking in een

niet-uniform veld.

Voor de meting van het veld werd in den stroomkring van

den galvanometer opgenomen de klos op ebonieten cjiinder, een

manganin-weerstand tot regeling van de gevoeligheid, een secundaire

klos van 500 windingen die om de ijksolenoide geschoven was, en

eindelijk eene electromagnetische inrichting om naar verkieziiig te

dempen. Rekening werd gehouden met de zeer kleine afwijkingen

van de evenredigiieid tusschen de uitslagen van den galvanometer

en de hoeveelheden electriciteit, welke afwijkingen door een voor-

afgaand onderzoek van den galvanometer (type Dkprez-d'Arsoxval)

bepaald wareji. De solenoide met kern van wit marmer en wikkeling

van blanken koperdraad was uiterst nauwkeurig bewerkt ').

De ijking van den galvanometer geschiedde door omkeering van

den stroom van de solenoide ; de waarnemingen door wegtrekken

van de klos uit het veld zijn steeds tussciien twee ijkingen ingesloten

;

deze hebben trouwens geen waarneembare verandering van de cons-

tante van den galvanometer aangewezen. De correcties en voorzorgen

betreffende de stroomsterkten, zijn dezelfde als voor de balans, en

zijn boven beschreven. De einduitkomst \'an deze ballistische methode is

9845 gauss.

Het relatieve verschil met de waarde 9857, geleverd door de balans

van CoTTON, is dus 0,0012; dit kan als te verwaarloozen beschouwd

w'orden wanneer men bedenkt, dat bijna elke der talrijke metingen,

die zoowel de eene als de andere methode vcreischt, reeds te begin-

nen met het instellen van het veld door middel \aii den ampère-

meter, 0,0005 als nauwkeurigheidsgrens hebben. Het kan zijn nut

hebben hier eene bijzonderheid op te merken, die het verkrijgen

van die overeenstemming moeilijk maakt en daarmede tevens het

vertrouwen in de juistheid der \erkiegen waardon kan vergrooten.

1) Voor de afmetingen en de beschrijving van de solenoide en van den galvano-

meter ïie men: P. Weiss, Mesure de l'intensité d'aimantation a satuiation en

valeur absolue, Arcli. Sc. pliys. et nat. Februari l'.UÜ, J. de phys. Maart 1910.
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De foriiiiile voor de balans van ('otton ItevaUlo stiooinslcikle in den

noemer terwijl deze groollieid l>ij de berekening!; volgens de ballis-

tische nietliode in den Udler voorkomt; ecne systematische Ibut in

het absohitf aantal ampères zou dns noodzakelijk medebrengen een

tweemaal zoo groot relatief verschil tusschen de waarden \an het veld

verkregen volgens de beide methoden (dezelfde ampèremeter heeft

gediend bij de balans en bij de solenoide).

We hebben aan de ballistische methode een iets grooter gewicht

toegekend wegens het minder groot aantal correcties dat zij vereischt,

en aldus ten slotte voor het standaardveld aangenomen

9850 gauss.

Toen dit \ eld eenmaal vastgesteld was, konden alle andere metingen

zeer vlug volgens de ballistische methode als boven beschreven ge-

schieden. Voor <le kegelvormige poolstiikken, die aangewend zijn bij

de proeven volgens de methode van het ko[»pel, en die een belang-

rijk sterker doch veel minder iiiiitDnn veld geven, hebben wij gebruik

gemaakt van een klos met 7 h 8 mm. diameter, nauwkeurig in de

as der poolstukken gecentreerd ; hierbij was het nici mogelijk direct

met het bovenvermelde veld te vergelijken omdat ile vlakke pool-

stukken waren afgeschroefd moeten worden om plaats te maken voor

de kegelvormige. Voor ilit geval is eens voor al het omstroomde

oppervlak van de kleine klos bepaahl door deze uit het standaard-

veld te trekken rovrdat de vlakke poolstukken waren afgcsciiroefd,

en de aldus veroorzaakte verandering van het aantal inductielijnen

met den ballistischen galvanometer te vergelijken met die van de

solenoide.

Alle metingen, die tol hiertoe vermeld zijn, hadden betrekking op

het veld in het centrum van het intcrferrum. Voor de enkele groote

waarden van het veld en bijgevolg van de opstijging van de vloei-

bare zuurstof, waarbij het iioodig was het bovenoppervlak belangrijk

boven de as der j)ool.>lukken te doen stijgen, is het veld in die punten

bepaald door eenvoudige ballistische vergelijking met de velden in

de tvs, wiuirbij wij ons van den kathetometer bedienden om de phiats

van de kleine klos vast Ie stellen.
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U'ukomstra der icdanwiiiuKjcii i'ii berekmieii.

Waavnemingsreeks met den toestel met niet verzilverde wanden

T A B E L Ifl.
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TABEL li
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TABEL 116.
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fteniiddolde \aii allo waaiiietniiigeii 1.448, \vjx<aniil volijt

/G,o,K. = 1284 2.10-0

Teneinde daainit de siisi-eptibiliteit af te leiden werd de diclillieid

van de vlooihaie zuurstof berekend met de foi-ninle ')

o = 1.2489 — O 00481 (7' — (iS).

Uit tabel 11 leiden we af:

A'yoo.i K.= 275,2. 10-6

^7i°,3.5K.= 332,8. 10-e

A'6i°.9K.= 359,0. 10-c.

Tabel III geeft voor elk der temperaturen en voor elk der twee

reeksen xK T.

Reel<s met den eersten toestel. Reeks met den verbeterden toestel.
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der verplaatsingen van het niveau met den katlietometer bereikt is

(0,057o)! en v.oigens die bij de meting van de vekisterkten, waarvan

de discussie boven gegeven is, zou \'er\vacliten. Het is zeker dat de

oorzaak dier afwijkingen ergens anders dan bij de meting dier twee

gegevens moet gezocht worden, zonder dat reeds nu met zekerheid

kan worden aangege\'en waar.

Wij merken intusschen op dat althans xan de eei'ste reeks de

bewegelijkheid van den toestel in verticalen zin in liet niet geheel

homogene veld en iiet niet geheel constant zijn van de temperatuur

zeker tot die afwijkingen hebben bijgedragen, daar de tweede toestel,

die uitsluitend in deze twee richtingen was verbeterd, veel regel-

matiger uitkomsten heeft gegeven. Deze opmerking schijnt echter,

niet voldoende om \olkomen rekenschap te geven van eenige op-

merkelijke veranderingen die geconstateerd zijn, zonder dat daarmede

eenige bemerkbare onregelmatigheid in den druk of in de convectie-

strooming der vloeistof correspondeerde, terwijl ook geene vervorming

van den meniscus in 't oog viel.

Vloeibare zuurstof II.

§ 3. Bepalingen volgens de methode van het op eene ellipsoide

uitgeoefende maximumkoppel. Met behulp van het door een uniform

veld op eene ellipsoide uitgeoefende maximumkoppel zijn verder rela-

tieve metingen voor vloeibare zuurstof bij verschillende temperaturen

verricht. Deze methode is reeds beschreven en bediscussieerd ten

behoeve van het onderzoek der ferromagnetische stoffen ^) ; het zal

voldoende zijn alleen de wijzigingen te behandelen, die door de

bijzondere omstandigheden waaronder die methode bij dit onderzoek

toegepast moest worden, noodig bleken.

In de eerste plaats is het wegens de kleine waarde der suscepti-

biliteit noodig het te meten koppel zoo groot mogelijk te maken

;

daartoe hebben we eene afgeplatte oiuwentelingsellipsoide, in jilaats

van eene gerekte gekozen, en de omwentelingsas horizontaal geplaatst

in het om eene verticale as draaiende \eld.

Het is niet onverschillig welke verhouding tussciien de assen ge-

nomen wordt : bij gegeven groote as is het koppel, dat evenredig is

aan (A^i

—

N^v, maximaal voor eene verhouding van de groote tot

de kleine as, die slechts zeer weinig kleiner is dan 3 ; wij hebben der-

halve deze verhouding van de constructie der ellipsoides aangenomen.

1) P. Weiss, J. de phys. (4'i G (]907) p. 655. P. Weiss en H. KamerlinghOnnes,

Meded. N". 114, Zitlingsversl. Februari 1910 p. 768.
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Dezelfde clectroiiuigneet werd gebruikt, die voor de luctiiiueii van

Wkiss en Kamkri.ingh Onnks (l.c-.) gediend heeft. Wij liebben twee

paren poolstukkcn gebruikt : ten eerste de cvlindrisciie |)Oolstukkcti

niet gelieel pkitte eindvlakkeu die bij de metingen der stijglioogte

gediend hebben, vervolgens afgeknol kegelvormige poolst ukken waar-

van de voorvlakken (een weinig uilgeliold, vergei. hieromtrent p. 95(ï)

eene middeliijn van 4 cM. hebben, en de zijvhikken door middi^l van

convexe omwenteiingsoppervlakken overgaan in de cylinders van

9 ('M. middeliijn, die de kernen vormen. Deze poolstukken zijn ge-

construeerd ten einde bij den poolafstand, die op 20 mM. aangeno-

men werd, een 7,00 sterk mogelijk \ eld te \ erkrijgen ; hiermede

werd een veld van ongeveer J6000 gauss bereikt.

Onze waarnemingen iiadden betrekking op eene ellipsoïde die

dianuvgnetisch was ten opzichte van het omgevende medium, namelijk

eene massief zilveren ellipsoïde gedompeld in een bad van vloeibare

zuurstof. De ellipsoïde was door de ,,Société genevolse pour la

construction dlnstruments de physique" gedraald uit een blok zeer

zuiver zilver van Mkrck; eene voorafgaande proef iiad geleerd dat

zij ten opzichte van lucht eene zeer zwakke dlamagnetische suscep-

tibiliteit, die geheel te verwaarloozen is ten opzichte van die in

\loeibare zuurstof, bezit. De assen, gemeten met behulp van een

microscoop op de verdeelmachine, zijn

groote as 1,0973 cM. omwentellngas 0,3654 cM.

Bovendien zijn op de verdeelmachine gemeten twee intermediaire

oidinaleu evenwijdig iwn de omwentolingsas ; zij waren 27o grootcr

dan de correspondeerende orilinateii van eene zuivere ellips met

dezelfde assen. Deze afwijking van de elllpsoidlsche gedaante wordt

bevestigd door eene directe be|)allng van hel \ oluine uit het gewicht

en de dichtheid ; deze gaf

(1.2329 cm'

terwijl de berekening uit de meting der assen zou geven

0.2308 cm'.

Voor de berekeningen is gebruik gemai^kt van ile wtuxrde 0.2329.

De cryogene toestel, in beginsel dezelfde ais die van Wkiss en

K.\MKKi.iNf;ii Onnks, is voorgesteld op l'i. I fig. 3. Wij zien wetler

liet oinhuUi'l li, de .sli'/öui.s /' en den didiji'r h' . Het omhulsel met

al zijn onderdeden: kop met pakkingi>us IJ, glazen buis C, venster

met plan-parallele glasphuil (\, systeem lUl \o(>r hei stellen \an

den geheelen toestel, trcksianj^eu />, vooi- het beve.itigen \an de

DKWAR-buls, lieliumthermometer H, schermpjes die het bovengedeelte

viui den toestel tegen afkoeling beschutten, enz., is geheel hetzelide.
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De DKWAR-biiis lieeft denzelfden vonn, doch heeft een beneden-

gedeelte met grootei'en diameter. De stelbuis /" verschilt slechts van

die der aangehaalde onderzoekingen, doordat de diameter van het

geheele benedengedeelte /,,' grooter is.

De drager en de veer zijn daarentegen geheel verschillend. Wegens

de kleinheid der te meten koppels moesten alle parasitisclie magne-

tische werkingen zoo zorg\Hddig mogelijk buitengesloten worden.

Voorafgaande proeven hebben overvloedig aangetoond, dat een metal-

lische drager niet bruikbaar was, niet alleen wegens sporen van

para- of ferromagnetische bijmengselen die in metalen, die bewerkt

kunnen worden, nooit ontbi'eken, maar ook wegens de moeilijkheid

hun oppervlak voldoende rein te houden ; deze moeilijkheid is

herhaaldelijk geconstateerd bij de zilveren ellipsoïde, die voor de

proeven gediend heeft ; de voortdurende aanraking van de handen

met ijzeren gereedschappen speelt daarbij waarschijnlijk eene rol.

Glas bleek verreweg de meest geschikte stof èn door de afwezigheid

van eigen magnetisme, èn doordat zijn oppervlakte wegens hare glad-

heid geen onzuiverheden vasthoudt. De drager waarvan wij ons ten

slotte bediend hebben, was geheel uit glas: het is een buis b' met

een diameter van o mm., die zich vernauwt bij h\ tot een uitgetrokken

doch dikwandigen steel met een diameter van 0.7 mm. Op deze steel

werd de ellipsoïde van zilver geregen ; daartoe was deze voorzien van een

cylindrische opening van passende dikte langs een van hare groote

diameters; zij werd op de gewenschte hoogte bevestigd met behulp \an

een weinig was dat de nauwe ruimte tusschen het metaal en het glas

geheel opvulde. De buis werd dichtgesmolten na te zijn luchtledig gezo-

gen, teneinde het vloeibaar worden van de lucht, die zij anders

zou bevatten te voorkomen. Aan den drager zijn nog bevestigd het

vlakke spiegeltje voor de meting der afwijkingshoeken, en een

oliedemper.

De veeren. Wegens de kleinheid der koppels (de constanten der

veeren zijn van de orde van J2U0 cgs., terwijl zij voor het onder-

zoek der ferromagnetische metalen eenige tienduizenden bedroegen)

was een rechtlijnige veer meer geschikt dan eene schroefvormige.

We hebben genomen eene reep van phos|>horbrons, met eene lengte

van ongeveer 5,5 cM. (/') en eene doorsnede van 0,2 X ^'^-'^ '^^^'•

Het boveneinde is gesoldeerd aan eene spiraalveer met 3 windingen

van een veel dikkere reep dan de vorige ; de grootste afmeting van

de doorsnede van deze reep is horizontaal; op deze wijze vervulde

deze veer zeer goed haai- doel : elastisch te zijn voor trekkrachten,

doch geen deel te nemen aan de wringing ; zij is onmisbaar ten

einde te voorkomen dat de dumie glazen steel of de spandraad van
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|)l;itiii;i-iiiiliiiiii ;(/') die ;iaii iloii steel gesoldeerd is breekt. Dexe .vy^^/zü-

iliiiiiil is govoiiiid uit plaliiia-iridiimidiaad van 0,1 luM. diaiiietci',

iietwelk zeer dim iiitgewalst is ten einde zijne toisieeonstante uiterst

klein te maken zoniiei- zijn weerstand tegen trek belangrijk te ver-

kleinen. De spandraad is l)ij //', in liet benedeneinde van don glazen

steel vastgeblazen, en ilraagt jxan het andere uiteinde een knop c',

die in een ring /\ vastgehouden wordt.

Het monteeren van den toestel is volgens analoge methoden en

met dezelfde voorzorgen betrellende het centreeren van het geheel, de

spanning der veeren, enz. geschied, als bij het beschrijven van liet

onderzoek der ferromagnetische metalen werden vermeld.

Dl' i/mii/ (Ier ininr)i('ntiiHjen, wanneer alles opgesteld is, is zeer

eenvoudig. .Men begint met snel tastenderwijs de azimuths van den

electromagneet te be|)aleii, waai-bij in beide richtingen het koppel

ma.\imaal is. Het was voldoende deze proeven voor 2 of 3 geschikt

gekozen velden te doen, djxtir dit azinnith slechts zeer weinig met

het veld verandert, en men voor de andere waarden van het veld

kan interpoleeren. Do Wiuirnemingsreeks geschiedde daarna naar

het volgende schema: Alvorens bij een bepaalden stroom te meten,

werd deze een zeker aantal malen gecommiiteeid, ten einde

een goeii gedetermineerd veld Ie verkrijgen; immers het was hier

niet te doen om eene wiuirde van de magnetisatie bij verzadiging,

die zeer weinig met het veld verandert, Ie meten, maar in ons geval

is het koppel evenredig met de tweede macht vïin het veld, zoodat

onjuiste waarden van het veld, die niettegenstaande het ijzer van

den electromagneet buitengewoon zacht was, zonden kunnen optreden,

zich zeer sterk zouden doen gevoelen. Vervolgens werd de electio-

magneet in een der be|taalde azimuths gesteld, \verd de afwijking.s-

lioek afgelezen voor elke richting van het veld, de stroom verbroken,

de electromagneet in het tegengestelde azimuth gedraaid, en weer

voor elke richting van het veld de afwijkingshoek afgelezen, en zoo

vervolgens een a<\ntal malen. Aan het einde van eene reeks werd

ter controle de wivarneming bij een der velden bij het begin herhaald.

Foutenbronntii, inoi'ilijkheden, correcties en controles.

J. /u/ioiiiof/eniteit van lift vutijnetiscke veld. Gelijk uit de volgende

discussie blijkt is deze foulenbron in ons geval verreweg de belang-

rijkste, en wel de eenige die inderdaad in juvnmerking komt. Onder-

stellen we dat het veld in du nabijheid van het centrum van het

interferrum voorgesteld kan worden door eene uitdrukking van den

\orm
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n = H,+-(-^](cos^a-k^in^G) (3)

waarin Ho = het veld in liet centrnm, r en 8 polaire coonlinaten

yan een punt van het interfenum ten opzichte van het centrum als

oorsprong zijn '). We vervangen nu de ellipsoide door een verticale schijf

met een diameter gelijk aan eene groote as \an de ellipsoide; door

de energie van de gemagnetiseerde schijf in het veld op te stellen,

en deze te dilFerentieeren naar den hoek tusschen de schijf en de

krachtlijnen, verkrijgt men voor het koppel wegens de inhomogeniteit

:

3 r^^'H'-
M' = — vr- J( ^^— ) sin (p cos (f (4)

16 Vo-«Vo

(/' = straal van de schijf).

M'
De verhouding — van dat koppel voor <f = 45° tot het koppel datM

aan de meting ten grondslag ligt, wordt

M'

M 16 {N-N,)I

Veronderstellen we dar de betrekkelijke verandering van het \eld

in de ruimte, die door de ellipsoide ingenomen wordt, van de orde

van grootte van '/looo is ; de boven gegeven formule leert dan dat,

hoewel het bijkomstige koppel een weinig kleiner is dan het hoofd-

koppel, de twee koppels van dezelfde orde van yrootte zijn.

Jlen ziet dus welken grooten invloed deze fout kan verkrijgen

bij het onderzoek van zwak magnetische stoffen. (Voor feri'omagne-

tische lichamen is zij geheel te verwaarloozen, zie de aangehaalde

verhandeling).

Wij hebben daarom aan deze fouteiibron de grootste zorg gewijd.

De kegelvormige poolstukken zijn een weinig uitgehold, waai'bij

telkens de inhomogeniteit van het veld werd waargenomen door

middel \an den ballistischen galvanometer en eene kleine klos die

zeer weinig verplaatst werd. We hebben bereikt dat de verandering

van het veld in eene ruimte van ± 1 cm" belangrijk kleiner dan

Vaooo ^'^^.s. De tijd heeft ontbroken nog verder te gaan, bovendien

zouden we dan over een ballistischen galvanometer met grootere

gevoeligheid hebben moeten beschikken. Verder zal blijken dat

de homogeniteit van het veld \oldoende was voor de geheel relatieve

metingen, die we ons hadden voorgesteld te verlichten. We merken

bovendien op dat al deze \oorzorgen uitsluitend de kegelvormige

1) Zie P. Weiss en H. Kamerungh Onnes l.c.
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poolstukken holreiroii, do proeven mei ile cyliiidrisclie poolsüikken

zijn hijiia geheel vrij van de/.e loulenbioii.

Met deze bijkomstige koppels is op de volgende wijze rekening

gehouden.

We stellen \^).ll, tie bu\oii upgeslelile nildrukking voor
V "•'^' /o

het koppel wegens inhomogeniteit woi-dt («/ = 45°)

:

3— vrXllI
32

of

wal wij znllen voorstellen door

is n de afwijkingshoek van den drager, 6 de constante \an de

veer, dan heeft men nu

:

Cu = ^{N-N,)Kyn + imil' (5)

Het tweede lid blijft dus in zijn geheel evenredig aan //' evenals in

het geval dat er geen correctie wegens inhomogeniteit is. Reeds

zonder deze te kennen, zon men, indien {t constant was, uit de

waarnemingen kunnen atleideji of A' al of niet functie van liel veld

is. Men ziet echter nit het boven gegevene dat hel constant zijn

van ,i <latzelfde van ). zon eischen, m. a. w. de distributie van het

veld zou homothetisch moeten blijven hoe groot het veld ook zij.

Dit laatste is nu niet het geval, gelijk men kan zien aan de quo-

tienten in de tabellen \, \ll en \ III. Talie! \ geeft eerst eene
//'

kleine toename, diuvrna neemt de verhouding na een maximum ge-

passeerd te zijn zeer belangrijk af; tabellen Vil en VIII geven eene

juist tegenovergestelde verandering; dil is jiii>t wal men \erwaciiten

moet als men ,? veranderlijk en K constant onderstelt : de tabellen

heblien namelijk betrekking op twee nagenoeg identische lichamen,

wjuirvan het eene diamagneliscli, het andere paramagnetisch is. Nu

heeft in beide gevallen het lioofdkoppel (nniform veld) dezelfde richting,

terwijl het ko|»pel wegens de inhomogeniteit met de susceptibiliteit

citn teeki'ii vi'nindfrt ; indien dus in het eene geval de correctie eerst

toeneemt en dan afneemt, moet zij in het andere eerst afnemen,

daarna toenemen. Wij komen hierop noi;: nailer Icrng in § 4.

DiUir deze bepaling slechts relatieve metingen ten doel heeft, is eens

voor al als waarde voor de susceptibiliteit \an zuurstof bij — 183° C.

de waanle die de verbelerde loe>lei voor de opstijging
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geleverd heeft. Met belinlp van deze waarde is uit verg. (5) roor elk vi'hl

afgeleid de waarde van [i, die eraan voldoet (zie labellen V en VI).

Deze waarden sluiten voldoende aan eene gemiddelde cur\c aan.

Ten slotte berekent men de susceptibiliteit bij de lagere temperaturen

door middel van de /J ontleend aan deze curve als funrtie van liet

veld. Eenige o|)nierkingen over den in\ loed van de inliomogeniteit

bij elk der '.i interterrica die gebruikt zijn, zullen bij gelegenheid

der overeenkomstige vvaarnemingsreeksen gemaakt worden.

2. Het niet constant zijn rnn de miu/netisatie a/.s functie van liet

azimut/l. De algemeene uitdrukking voor hef koppel ui een uniform \eld

( /Vj — N^] J- V ntn '/• co.s (p

l)ereikt slechts dan haar maximum nauwkeurig liij (p := 45' en bij-

gevolg sin (f cos 'p = ^/,, als / onveranderlijk blij/t gedurende de

draaiin;/. Wij \inden hier opnieuw een principieel verschil tusschen

de methode voor het onderzoek der verzadig! ngsmagnetisatie en

die voor dat van een lichaam met constante susceptibiliteit. Het

is duidelijk dat in het eerste geval de voorwaarde i ^ constant

als het ware bij definitie \ervuld is. In ons geval is de afwijking

hier\an geenszins a priori te verwaarloozen : de twee grenswaar-

den voor P((/)=0° en (/> :^ 90') verschillen in ons geval 0.3 7,, en

daar /-' tusschen deze grenzen steeds in dezelfde richting verandert,

de daardoor veroorzaakte fout in het geval dat sin '/> cos <p = 7s

minder da'i 0,1 7o-

In tegenstelling met de twee voorgaande foutenbronnen, speelt de

terugwerkiiig van de gemagnetiseerde ellipsoïde op de verdeeling van

het magnetisme over hef oppervlak der poolstukken klaarblijkelijk geene

rol bij een lichaam met zwakke susceptibiliteit, terwijl daarentegen

bij ferromagiietische lichamen daarop gelet moest worden. Men heeft

inderdaad bij zuurstof te doen met eene magnetisatie, die in de sterkste

velden van den electromagneet slechts eenige eenheden bereikte (bij

het ijzer 1700!)

3. Invloed van den drager. Hier komen in aanmerking twee wei'-

kingen die kunnen samengaan : in de eerste plaats het eigen magne-

tisme \aii den steel, en vervolgens de wei'king analoog aan degene,

die men wenscht te meten ; indien nl. de steel niet nauwkeurig een

omwentelingslichaam is, ondergaat hij in de vloeibare zuurstof eene

werking o|) de wijze als eene supplementaire ellipsoide. We hebben

deze twee fouten onderzocht door eene blanco-proef in de vloeibare

zuurstof, waarbij de ellipsoïde van zilver weggenomen, en de opper-

vlakte \'an het glas zorgxuldig van de spoi'en bevrijd was. Daarbij

hebben we maximaal slechts 1 a 2>7oo kunnen constateeren, welke

waarde niet in rekening gebracht behoeft te worden.
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4. Dl! concenlrat'u' van de zmw.itof. De zniirstof \aii hel l>;iil lunailc

een weinig stikstof, waarvtxn de conceiitiatie fjediiroiide de proef

voortdurend door de snellere verdam |)inii' \;\n de stikstof verininderl.

Om daarmede rekening te kunnen liouden iieblien we bij liet begin

en aan liet einde der waarneniingsreeksen telkens het gas geanaly-

seerd. Gemiddeld was de concentratie 1.257„ aan liet begin, 0.35Vo
bij liet eind op liet oogenblik dat liet I)K\v.\i{-val bijuu ledig was).

.Mei deze concentratie is zoo goed mogelijk rekening geliouden

;

wal dit betreft blijft er eeiie onzekerheid van ongeveer 0.3°/,,.

5. CnUhratii' i/er veeren. De boven beschreven lioofd-torsieveer is

buiten den toestel gecalibreerd door de waarneming der slingerlijden

van een daaraan gehangen systeem met en zonder bijvoeging van

een bekend traagheidsmomenl. Dit laatste werd gevormd door een

bronzen ring met eene reclitlioekige mciidiaandoorsnedc, \vaar\aii de

diameters en hoogte met den kallietometer gemeleii zijn. lid Iraaglieids-

nioment werd berekend o|) 582.09 c. g. s.

Er werd zorg gedragen dal de veer gedurende de calibratie cUin

denzelfden trek onderworpen was als in den toestel (door met behulp

van een torsievrijen draad geschikte gewichten er aan o|) te hangen).

Voor de constante van de veer werd verkregen

1184,5 c. g. s.

Uehalve de veer geeft ook iiel |ilatina-iridium spanlint een torsie-

koppel: ile correctie tengevolge hiervan is volgens dezelfde methode

bepaald als in het analoge geval door Wei.ss en Kamehi.in<;ii O.nnks

(l.c.) en bedroeg 0.0152 van de constante der bovengenoenidc veer;

het vei-schil tnssciien de constante Inj 18° C. en bij —190° C. is kleiner

dan de waarnemingsfoiiten. De lierekeningen geschiedden dus mei

de constante llfS4.5 (I + 0,0152) =: 1202,5.

<5. 'rrillinijiii. Mier zou de elli|)Soide van zilver voldoende voorde

demping der door invloeden van buiten veroorzaakte trillingen gezorgd

hebben ten gevolge van het optreden \aii intensieve FoucAULT'sche

stroomen; door het in biiiteiigcwooii sleike male optreden hiervan

ontstonden echter juist groole moeiiijklicden voor de waarnemingen.

in de eerste plaats nam de drager slechts uiterst langzaam zijn even-

wichlslanil juin. Verder veroorzaakt de kleinste verandering van den

stroom in den eleclromagiieet aan het bewegelijke sysleeni een

plolselingen stoot, wat onmiddellijk volgt uit den schuinen slaiid van

de ellipsoide ten opzichte van de krachtlijnen ; de regelinu v;ui den

stroom moest dus met <le grootsie zorg geschieden. Wij hebben den

oliedempcr iiehouficn maar de \ asie sclioljes weggenomen ; deze

gaven tengevolge van capillaire werkingen iot wel kleine maar toch

niet Ie verwaarloozen koppels luudeiding.
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Uitkomsten der ivrtarnevilngen.

TABEL Wa.
Cylindervormige poolstukken met 21 mm.

tusschenruimte. t = — 183\0 C.
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De geiuiikleldtMi f^eveii zomier correctie vooi' liet gebioU ;ian

uniforinitcit van hot \ekl (ie volgende waarden

275.0
X90° 1 K. ^=

1.143

330.0
X:2°.o K. =

.
10-fir

.10-6

241.1 lU-i>

268.3. 10-6.
1.230

})c overeenkomstige resultaten voor do niclliüdo \an ()pstijy,in,ii zijn

24(>,(;. i()-'> en 2fi!l,3 .
10-6.

De verschillen dor uiikonision vt)!gens beide nietliodon verkregen

bedragen sledils 0,4 7„. Dil geeft groot vertrouwen in de niotliode

van de ellipsoide zelfs voor deze bijzonder moeilijke be|)alingen, en

bewijst, dat zij, zoo meu de nooditre zorg wijdt aan de uniformiteit

van liet veld en mm de juistheid \aii vorm van de ellipsoide, ook

geschikt is voor absolute metingen.

.Men herinnere zich dat er van een groot aantal absolute bepalingen

gebruik moest worden gemaakt (assen en volume van de ellipsoide,

constanten van de veeren, magnetisch \vU\, dicht iioid van vloeibare

zuurstot) en dat de vorm van de ellipsoide niet volkomen juist was.

Aan de andere zijde moot worden opgemerkt, dat het aanbrengen

der correctie voor de niet-uniformiloil van het voUl de ovoreonstem-

ming voor beide methoden slechter zou liebbc]i kunnen makon. Wij

TABEL Va.
Kegelvormige poolstukken op '20 mm. afstand.

(ter bepaling van ,' is z,j()c-
|
= '240.0 . to gesteld).

Hm
gauss.

dubbele af-

wijking 2-:

in cm. van
schaal.

tO"

3I38Ö
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hebben echter zoowel theorelische als experimenleele gronden om
aan te nemen, dat deze correctie bij cyündrische poolstukken met

platte voorvlakken van 80 mm. diameter en slechts '21 mm. afstand

binnen de grens van nanwkenrigheid van niet meer dan '/. percent

blijft. (Zie tabel Yn p. 962).

Van I? werd een graphi.sche voorstelling als functie van /Z gemaakt,

die bij de volgende tabel heeft gediend.
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iiatM.jlioid liiiiderlijko Irilliiifrcii on sioriii-;eii tie \vaarnciiiiiif;cii lielciii-

iiicrileii. Wij jj;evon ze iiieer al.-^ vuoilieeld lioe do gevolgtlo iiietliode

vaii berekeiiiiifï ook bij bnileiisporii;; groote ko|)|)els ten gevolge van

niet-iiniformiteit (28"/, van hol lioofdkoijpel) nog tot goede uilkom-

sten voert.

TABEL Vla.
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Het geuiiddelde 353 geeft x = = 279.5.10-^ eeiie waai-de,

die niet veel kleiner is dan 283.5.10~*' welke bij de methode van

opstijging werd gevonden.

Vaste zuurstof.

§ 4. EUipsokle van vaste zuurstof. Hierbij moesten de waarnemingen

direct met eene ellipsoide van zuurstof gedaan worden. De zuurstof

moest dus vast worden in een voi'm met ongeveer dezelfde gedaante

en afmetingen als de boven beschreven ellipsoide van massief zilver.

Deze nieuwe condities eischten de volgende experimenteele inrichting.

Het omhulsel en de DEW.vR-biiis zijn dezelfde als \'oor de vloeibare

zuurstof, alleen de kop JJ uitgezonderd. De stelbuis is ook dezelfde,

maar zij is zoodanig bevestigd dat zij in haar geheel naar boven en

naar beneden kan verplaatst worden, terwijl de geheele toestel op

zijn plaats en gesloten blijft. Zij is daartoe bevestigd aan de buis

m, die door de pakkiugbus D'\ kan schuiven; deze komt overeen

met Z).j in den toestel voor vloeibare zuurstof, maar hier is de

wijde glazen buis C\ verlengd met een stijve buis van messing M,

die dient om voor het op en neer schuiven van de geheele stelbuis

speling te geven. De vroegere steel /; is met even\eel verlengd moeten

worden {L'\ 1J\) en bevindt zich in de buis m.

De drager is eveneens een glazen liuis //'; hij is echter niet gesloten

doch gaat bij li\ in een zeer veel nauwere buis (0.5 mm.) over, die

bij l)\ eindigt in eene ellipsoide van glas a . Aan deze is verder

vastgesmolten een massieve steel li\ , die haar met den spandraad

verbindt. De zuurstof heeft toegang tot de ellipsoide door de drager-

buis, waarin zij door b'\ binneid<omt. Ten einde het gas van buiten

hier aan te voeren is eene caoutcliouc buis ((/ = 3 mm.) 7i aange-

bracht, die de verbinding bewerkstelligt met eene inlaatbuis m, , die

de wand doorboort en daaraan vastgesoldeerd is.

Het is door deze inrichting gemakkelijk de zuurstof in de ellip-

soide vast te doen worden. Wanneer de toestel voor gebruik gereed

is,, begint men met de stelbuis door aan den kop A te trekken naar

boven te schuiven totdat de glazen ellipsoide zich in het niet ver-

zilverde gedeelte van het vacuumglas bevindt. Dan vult men dit met

vloeibare waterstof. Vervolgens begint men, terwijl de ellipsoide in

verbinding staat met een reservoir met zuurstof, de stelbuis langzaam

te doen dalen en daarmede ook de ellij^soide, die nog niet de vloei-

bare waterstof aanraakt, maar zich in den damp bevindt. Men ziet

langzamerhand de zuui-stof condenseeren en, mits men eenige zorg
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hieraan besteedt, de gelioele ellipsoïde en de toevoerbuis vullen. Voort-

giuiiule met dalen bereikt men genoegzivam koude dampen die de

gelieele massa zuurstof doen vast worden. Het geschiedt dan slechts

zelden wegens de zeer sterke contrac-tie van de zuurstof bij het \ast

worden, dat men geene ledige ruimte in de massa ziet ontstaan

;

men moet dan deze bewerking eenige malen herhalen, daar de nog

vloeibare zuurstof bij deze temperaturen een vrij groote inwendige

wrijving heeft en moeilijk van de buis in de ellipsoïde loopt ; wij

zullen hierop nog terugkomen. Wanneer de ellipsoïde geheel niet

vaste zuurstof gevuld is, kan men de stelbuis geheel naar l)cnedcn

schinven. Men heeft van Ie voren een merk aangebracht, ten einde

ook wanneer de verzilverde buis op ha;\r plaats is weer nauwkeurig

te kunnen zorgen dat de ellipsoide zicii in het centrum van het

interferrum bevindt

Fouten, correcties, hulpmetingen.

1. Ko/ipefs iregens inhomoffeniteit. Gelijk men zal zien, hebben we
niet alleen metingen gediuin in vloeibare waterstof (vaste zuurstof),

niaiir Of>k, terwijl overigens alles hetzelfde was, in een bad van

vloeibare zuurstof bij twee temperaturen (dus met dezelfde ellipsoïde

van vloeibare zuurstof). Wij hadden aldus, daar de susceptibiliteit

der vloeibare zuurstof bekend was, tioee bepalingen der koppels

wegens inhomogeniteit als functie van het veld -. zij zijn opgenomen

in tabel VII. Tengevolge van de iets kleinere afmetingen van de

ellipsoide, zijn deze correcties betrekkelijk veel minder belangrijk.

2. Zuiverheid der zuurstof. De zuurstof is van stikstof bevrijd door

verdamping onder gere<lucecrden druk van eene groote hoeveelheid

onzuivere vloeibare zuurstof.

3. Dichtheid van de vade zuurstof. We hebben reeds gewezen op

de moeilijkheid de ellip.soide geheel gevuld met vasie zuurstof te

krijgen. Overigens kan men wegens de ondoorzichtigheid van de

vastgeworden zuurstof niet met zekerheid vaststellen ilat deze voor-

waixrde vervuld is ').

Daar de specifieke susceptibiliteit bepaald wordt, dour uil Ie giwn

van een bekend verondersteld volume, zou deze font zich onmid-

dellijk in het re^üdtaat doen gevoelen. Wij hebben getiacht deze

font zoo veel mogelijk te elimineerjn door met dezelfde ellip.soide

de dichtheid te bepalen, namelijk door onder dezelfde omstandigheden

als waarbij de proeven geschiedden de ellipsoide met vaste zuurstof

te vullen en vervolgens de hoeveelhci<l gas die diniruit rloor vcrdam-

•) Wanneer eene ledige ruimte van eenige mm' ontstaat, ziet men lif-l echter

zeer goed.

64
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XVlIl. A". 1909/10.
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ping gevormd werd te meten. Men kan aannemen dat de kleine hol-

ten die zich nog mochten \ormen in de verschillende gevallen vrijwel

dezelfde zijn. Bij twee dergelijke metingen bleek inderdaad de zoo

bepaalde dichtheid .slechts ruim l'/o te verschillen. Door als gemid-

delde dichtheid die, welke nit deze proef volgt, aan te nemen,

houdt men met de eventueels aanwezigheid der hollen rekening.

Aldus werd verkregen

Q = 1.41.

De koppels wegens inhomogeniteit van het veld, worden wat hunne

rihsolute waarde betreft niet gewijzigd door eene holte die zich, zooals

in den zegel het geval was, in de verticale as vormt, want het zijn de

elementen aan den omtrek van de ellipsoïde, die klaarblijkelijk de hoofd-

rol in deze spelen. Daarentegen zonden zij een grooteren relatieven

invloed kunnen krijgen, maar gelijk de waarnemingen toonen zijn de totale

hieruit voortspruitende correcties reeds zoo klein dat zij voor zoover

de nauwkeurigheid der waarnemingen gaat als onafhankelijk van de

snsceptibiliteit kunnen aangenomen worden, waardoor deze moeilijk-

heid geheel vervalt.

4. Afmetingen van de eUipsoide. Het inwendige volume werd

bepaald door haai- met kwik te vullen en dit te wegen. Het be-

draagt 0.1812 cm'. Geconstateerd is dat de verandering van het volume

door den atmosferischen druk niet in aanmerking komt door de ruimte

boven het kwik luchtledig te zuigen en den stand van het kwik in

de capillaire buis waar te nemen.

De assen zijn uitwendig direct gemeten. Vervolgens is de dikte

van het glas in een tiental punten bepaald door een microscoop in

te stellen op het beeld van het buitenoppervlak gevormd dooi- het

kwik waarmede de ellipsoïde gevuld is. Zij verandert van plaats tot

plaats slechts weinig. Het gemiddelde is genomen en het dubbele

daarvan van elk der uitwendige assen afgetrokken. De uitkomsten zijn :

1.044 cm.

en:

0.335 cm.

Indien men hiel'raede het volume berekent, verkrijgt men 0.1925

cm', wat ongeveer 67o grooter is dan het werkelijke volume volgens

de directe bepaling. Dit hangt samen met de bijzondere vorm \'an

de meridiaandoorsnede, die aan de uiteinden van de groote as iels

te sterk gekromd is. Voor de berekening der ontmagnetiseerende

coëfficiënten, hebben we toen gekozen eene gemiddelde ellipsoïde

met dezelfde groote as en met eene zoodanige kleine as dat het
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werkelijke volume verkregen wordt'). De elementen der berekening

waren dus:

1.044 c-m.

en

:

Ü.3173 (Ml.

5. Ti'./eniri'rkcnd koppel. De eigenlijke veer was dezelidc ais voorde

vloeibare zuurstof en het spanlint eveneens. Er moet ee-litei' rekening

gehouden worden met de caontchouc toevoerhuis voor de zuurstof.

Door deze (zoo dun mogelijk gekozen) werden èn het nulpunt èn de

constante van het totale tegenwerkende koppel gewijzigd zoodra het

drukverschil hinnen en huilen de buis eene merkbare verandering

onderging (gevolg van eene vormverandering der buis). Hij alle

proeven is dus gezorgii voor een standvastig verschil van 70 mm.
kwik tusschcn den druk binnen het omhulsel en dien biimen den

drager (deze hmtsfe was de kleinste der twee). Hehahe door middel

van de n)anometers verkregen wij eene zeer gevoelige aanwijzing

betreironde «Ie standvasiigiicitl van dit verschil door den nulstand

van den dnvger. l^roeven i)uiteii den toestel hebben geleerd dat lus-

sclien het geheel plat drukken van de caoutchoucbuis door den

atmosferischen druk en het geheel gelijk zijn van dcii druk aan

beide zijden, de constante van het totale koppel ongeveer lO"/»

verandert, hetgeen overeenkomt met eene verplaatsing op de aflees-

schaiil \an meer dan een meter. Neemt men ruwweg evenredigheid

aan, dan zou eene verplaatsing van 1 cm. eene verandering van het

tegenwerkend koppel ter grootte van slechts O.l"/» aanwijzen ; het

nul|iunt werd lot op eidcele millimeters constant gehouden.

De calibratie is, onder geheel dezelfde omstandigheden als bij de

proeven (drukverschil enz.) geschied.

De totale constante (met bijvoeging van die van het spaidint)

bedroeg

:

1503 + 18 = 1521 cgs.

•) Dit is klaarblijkelijk niet geheel juist; cciiler zijn er expcrimenleeie gegevens

die deze wijze van corrigeeren ondersteunen: V. Quittnkr (Diss. Zürich 1908,

ook Arch. .se. phys. el nat. Genéve, Stpt.— Nov. lÖOS) heeft gevonden dal deze

wijze van liandcien zelfs voor schijven, lichamen die van eene ellipsoidc veel meer

afwijken dan Lel onze, voldoende nauwkeurig is
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Uithomsten.



( 9(>9
)

TABEL Vlll.

Susceptibiliteit van vaste siiurstof.

t~ — •>ti-l°.'è

(bad van vloeibare waterstof kokende onder atmosferischen druk'

H in

gauss.

-'-: in cm.

van schaal.
^.10^ I niet

gecorrigeerd

|gecorrigeerd ^^^^^^^ \

'l-l'M .
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GU.0
Uit liet gemiddelde 614.0 volgt '/,soi.u°.2K. = —jr = -^35. 6 . Iti-^ De

producten met l-'^T geven

— 252.°8 375.2 . 10-g l/2(K:i = 1(590 . KJ-e

— 258.°9 435.6. 10-6 Vï^— 1641 .
10-g

Beide waai'iiemingen worden dus \iij goed voorgesteld door

1690

die bij de hoogste temperatuur juist aansluit.

De afwijking \an deze betrekking \oor de lage temperaturen is iets

grooter dan de waarnemingsfout.

§ 5. Overzicht en <Iotsovi. Wat de afliankelijkiieid van de speoi-

lieke susceptibiliteit van de temperatuur betreft, geeft onze meest

vertronwliare bepaling

X/-V9(i°.iK. = 240.6. 10-G

33700
CÏRiK vond tussclien 20° C. en 450° C. y = . JO-g, waaruit

zou volgen voor 7'= 90M K. x^;i74.10-G een getal dat wezenlijk

verschilt van het onze ').

Er kan dus geen sprake van zijn met de wet van Curie te extra-

poleoren tot de vloeibare phase \aii zuurstof. Dit is de slotsom tot

welke Fleming en Dewak ook in hun eerste verhandeling waren

gekomen, doch ilie zij later op grond van meer zorgvuldige proeven

hebben verworpen -).

lüj lagere temperaturen kumien de aanwijzingen van de beide

opslijgingstoestellen binnen de grenzen der waarncmiugstVinten door

eene zeer eenvoudige wet worden uitgedrukl : <le specifieke su.^-

ceptibiliteit is onujeheerd evenredii/ ikiii 'Icii vierkantswortel uit de

absolute teiiij)er<itinjr. Uit de waai'uemingen met den meest vertrouw-

baren toestel hel)ben \vij de formule

ï) Het getal van R. Henxtg (1893) zou geven

27600
•/ = —-T-

10-G m -/g,,» , K = 307 .
10-G.

-) Uitkomsten van Fleming en Dewar : l^ verhandeling (1896) 5^9oo.iK.=20Ü. IQ-",

2e verh. (1898) 28/ .
10-''', gemiddelde 243..5 . IQ-'' vrijwel hetzelfde als onze uit-

komst. Volgens liet gemiddelde der uitkomsten van Fabadav en Becquerel is de

magnetisalie-coelliciwit van zuurstof bij 0° 91 . lU—", dit geeft met de wet van

GuEUi extrapoleerende ^ooo.iK. = 299 . IQ-''. Dit getal hebben de engelsche ge-

leerden in hun tweede verhandeling gebruikt om do susceptibiliteit van de vloeibare

zuurstof met die van het gas bij de gewone lempeialuiu- te vergelijken.
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i\fi:t'lei(l. (lio loi oji 0.ö°/„ lievc.sliy:(l worflt. (Joen der iiilkinii.-teii mot

lic iiictliotle \aii liet kopiiel \cikroi;eii, is mot deze foiinnlo iii ^Irijd.

Ilij (Ie vasic /.iniislot" is do iUiiisluiliii'^ van <le waarnemingen

aan i\c betrekUing
1 ÜIHI

Vlij voldoende.

lüj de laagste leniperatniir is er een kleine afwijking in den zin

van Uij lairere temperaturen verminderde toename; zij is ccliter te

klein om voorloopig de gegeven t'ormnie niet als lienadering voor

<len vasten aggregaatstoestaiid hencdon liet siiieltpnin \aii zuurstof

tot aan 14 .2 K. te mogen aanvaarden.

Nieuwe proeven Itij meerdere tem|ieraturen niooteii leereii in hoeverre

voor «len vloeiliareii en den vasten toestand inderdaad de gevonden

iietrekkingeu gelden.

Zij wijzen (zie lig. 5) op ecni spi-diig in / 1)1] liet smcltpunt, daar

J)e \ raag of deze sprong werkelijk bestaat hopen wij door bepaaldelijk

daarop gerichte proeven te beantwoorden. Voorshands is het waar-

schijidijk Ie aelilen, dat ile bedoelde s|)rong bestaat. Een sprong gelijk

wij hier aannemen liij onxeianderden xoriii \an de wel, en <lie bij

het smeltpnnt of bij het piiiil van overgang in een allolrope niodili-

caiie gelegen kan zijn, vindt een analogon in hetgeen Cïmi', voor

den overgang van y in <f ijzer bij liooge teniperatiiiir gevonden heeft.

Wkiss') lieefi iwiigetomid. dal men er rekeiiscliap van kan geven

door aan te nemeii, dal bij hel bedoelde pmii iwee-atoniig ijzer in

drir-atomig overgaat.

l)aarente;.a'n komt hel ons voor. dal inssehen —183°C. en ()°('. de wet

\an toename van de specideke su.'ife[»lil»iliteit met lic Icinpcralnnr \aii

die der omgekeerde evenredigheid met den vierkantswoitel bij lagere

temperaturen geleidelijk in die van de omgekeerde evenredigheid (de

wel \aii ('luiKj bij hoogere leinperaluren o\ergaat en dat beide wel

ten dus, elk voor een verschillend gebied van waanlen der onaf-

hankelijk veranderlijke 7' slechts benaderde voorstellingen voor een

zelfde functie zijn.

Aan de voorstelling van dezen geleidelijken oxeigaiig \aii ilc wet

van ("iKiK in die van 7'"' ligt het <lenklieeld ten grondslag, dal de

susceptibiliteit nii-i de dichtheid niet noemenswaard verandert. Neemt

') 1'. Weiss, loc. cil.
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men daarentegen aan dat dit wel liet geval is. (iat bijv. onder den

invloed van den inwendigen drnk, wanneer deze aanmerkelijk wordt,

de moleeuleii niet alleen samengedrnkt worden maar ook een ver-

mindering van hun magnetisch moment ondergaan, dan zon er

tussehen den gastoestand, waarin (hu: de snsceptibiliteit xei'der vrijwel

onafhankelijk van den dink zou zijn. en den vloeistoFtoestand bij

lagere temperaturen, waarin de moleculen wegens den grooten in-

wendigen druk door een iiijgevoegdeu nitwendigen druk niet aan-

merkelijk meer samengedrnkt worden, eu dus ook de susceptibiliteit

van den druk vrijwel onafhankelijk zou zijn, een gebied van groote

samendrukbaarheid der moleciden zijn, waarin de susceptibiliteit

zoowel met de temperaluur als met de dichtheid zou \eranderen.

Wat betreft het verschil lusscheu het magnetisch momeiu van de

elementaire magneten in den toestand van verzadigde vloeistof en damp

van de normale of kleinere dichtheid bij dezelfde temperaturen, is

volgeus (leze voorstelling te verwachten, dat het, lengevolge van de

diclillieids\erandering van de verzadigde ^l()eistof', met de temperatuur

zal \'cranderen.

Men Ivau ook onderstellen, dat in den \ loeibai'en toe^-tand zich

molecuulcomplexen vormen, tlie de intensiteit tier elementaire mag-

neten verminderen, dan zullen iu vloeibare mengsels \an zuurstof

met niet magnetische gassen de \'eranderingen in de susceptibiliteit

de thermodvnamischo wetten volgen, die het aantal van deze com-

plexen beheerschen.

Mam- dit alles moet worden uitgemaakt doiu' \erdere proefnemingen,

die wij hopen Ie \errichtcu : \oorsliands blijft de onderstelling, dat de

susceptibiliteit onafhankelijk is van de dichtheid, de meest aanneembare.

Wat nu betreft de \raag of de susceptibiliteit in zwakke velden

ook bij lageie temperaturen, zoo er geen ferromagnetisme met een

zeer laag gelegen ]unit van C'lrik \olgens de theorie der magnetisch

overeenstemmende toestanden van Wkiss optreedt, volgens de nieuwe

wet van den omgekeorden wortel uit de absolute teni|)eratunr blijft

voortgaan, zoo is misschien het overgaan in een nog langzamer toe-

name mei dalende temperaluur en het naderen tot een limietwaarde

waarschijnlijker.

De wet \'an T^'- doet terstond de \raag rijzen of in |)laats \an

de elementairmagneten onafhaid^el ijk in intensiteit van de temperatuur,

die Langkvtn in\oert en die 7'~' ge\en, zulke met eeiie intensiteit

evenredig K7' moeten woi'den gesteld. Dat men dus elementair-

stroompjes, of electronen bewegende in hun l»anen met perken snel-

heden, of (bij constante baan) met snelheden evenredig (bepaald dus ook

door) die der sneheden in de \\'ariutelicweging zou moeten aaimemen.
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Met andere woonieii, terwijl in tle theorie van Langkvin reeds onder-

steld wordt, dat de (iiKinrlukLen der electronen de molecnlen in

hunne beweging volgen doch de doorloopen perken in die banen nog

onafhankelijk \an de warnitebeweging zijn, zouden nu ook de

electronen bij hunne lieweging in die banen den invloed der warnite-

beweging ondervinden en, als ook de straal onveranderlijk geworden

is, vast jvan het atooni ineednwien : het zouden aan het atoom

vastgevroren electronen zijn, gelijk ook \oor aniiere verschijnselen

worden ondei-steld.

Deze voorstelling, in de theorie van L.\N(;kvix ingevoerd, voert echter

niet, zooals men op don eersten blik misschien zou meenen, toteene

susceptibiliteit evenredig 7' * maar tot eene standvastige snsceptibiliteit.

Om haar toe te kunnen passen zal men waarsciiijnlijk tot lagere

temperaturen dan die van onze proeven moeten gaan. Het schijnt

voorshands niei oinnogelijk, dat dan inderdaad de wet •/ evenredig atm

7"-* in die van •/ = co/m/, overgaat. Onze waarnemingen met vaste

zuui-stol' wijzen reeds in die richting. De voorstelling, dat de elec-

tronenbeweging van het magnetisme bij het absolute nulpunt tot rust

komt, welke o|i de boven ontwiUUeldo wijze tot die uitkomst voert,

en tot welke onze proeven dus zouden leiden, schijnt veel meer be-

vredigend dan die, welke de electronen in hun magnetische beweging

ook bij het absolute nidpunt nog doet volharden.

De tweede vnxag, aan \velke onze verliandeliiig gewijd was, de

verandering van de susceptibiliteit in functie van het veld, vraagt

geen uitvoerige beschouwing. De opstijgingsmethode schijnt in sommige

gevallen een vermindeiing van de orde van 1 %'" ^en veld van 8000

gauss te geven, de methode van het koppel gaf met de cylindrisdic

poolstukken slechts een zeer kleine svslematische afwijking tot 12000

ganss, bij de conische poolstukken (16000 gauss) was de afwijking

nauwelijks merkbaar.

De ellipsoïde van vaste zuurstof, waiirbij de temperatuur veel lager

werd, schijnt een kleine afname te geven bij 16000 gauss, door ile

correctie voor de nlet-uniformiteit kan echter eene grootere afwijking

bedekt gei)leven zijn. Wij meenen voorshands te moeten besluiten, dat

de veranilerlng van de susceptibiliteit met het veld tot 16000 gauss bij alle

temperaturen binnen de grenzen der vvaarnemingsfouten blijft, aan-

nemende dat de waarnemingen tot op 1% nauwkeurig zijn. Dit is

in overeenstemnung met de theorie van L.kxgevin, indien men deze

niettegenstaande de afwijking van de wet van Clkie nog toepast.
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Physiologie. — De Heer K. F. Wenckebach doet eene mede-

deeling: „Over den invloed der ademhaling op den pols."

(Piilsus paradoxus).

(Zal in het Verslag der volgende vergadering verschijnen.)

Ter nitgave in de Werken der Akademie wordt aangeboden eene

verhandeling van den Heer Dr. C. U. Ariëns K.\ppers, getiteld : „The

migrations of the motor cells of the Trigeminns, Abducens and Facialis

in the series of vertrebrates and the dilferences in the course of their

root-fibres".

De Voorzitter stelt het manuscript in handen van de Heeren

C. WiNKLER en .1. W. VAN Wi.iHK met verzoek daarover in een vol-

gende vei'gadering rapport te willen uitbrengen.

De Heer Korteweg spreekt namens de Afdeeling een kort woord

van dank uit aan den Heer vax de Sande Bakhuyzen bij diens

aftreden als Voorzitter der Natuurkundige Afdeeling.

De vergadering wordt gesloten.

ERRATA.

In het Zittingsverslag van Febr. 1910 :

p. 791 Tabel Hl i. pi. v. 5050 leze men 8050.

p. 794 Tabel VH i. pi. v. 102.58 leze men 102.85.

p. 795 Tabel VHI i. pi. v. 71.75 leze men 71.95.

(12 Mei 1910).
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EKiiATA. 3i)ü. Ü73. 852. 974.
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EVENWiciiTEN (Over lietero;jene) bij dissocieerende verbindinpren. 33S.

— (Over foto- en electrociiemisclie). 386.
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liet oudere fluviatiele diluvium in den onder;;rond van Noord- Nederland. 7'.I7.
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van het rapport van de commissie voor het onderzoek der aan de ijkkantoren
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fiitooTiE (Over de gaswisseling der koudbloedige dieren in verband met hunne). 870.

HAAIEN (Over (Ie veranderingen in het bloedserum van) na verbloeding. 261.

— (Over de samenstelling der urine van) bij mrinale en versterkte diurese. 204.
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II o L L E M V N (a. f.). Aanbieding esner inededeeling van den Heer E. H. BCchner:

„Over de radioaktiviieit van rubidiuin verbindingen". 91.
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,,üver het stelsel water-natrium sulfaat". 225.
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KvM van de viool (Iets over de beweging van den). 402.
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— en PlF.RBR Weiss. Onderzoekingen over de magnetisatie bij zeer lage tempe-
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KAMERLINGH oxxES (H.). Aanbieding eener mededeeling van den Heer Jean
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cristaux." 146.

— Aanbieding eener mededeeling van de Ileeren Ernst Coiies en J. Olie jr. :

//Het afooravolume van allotrope moditikaties bij zeer lage temperaturen.'' 377.
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en kritische druk van argon."' 92 1.
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— Aanbieding eener mededeeling van den Heer M. J. van Uven : „Over de banen
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KONINGIN (Schrijven van den Directeur van liet Kabinet der) waarin dnnk betuigd
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KOORD ERS (s. II.). Enkele opmerkingen naar aanleiding van de voordracht van

1'rofessor C E. A. Wiciimann over: „Veenvormingen in den Oost-Indisclien
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— Annbiediiig eener inededeeling vaii den Heer L. I'^. .F. Drouwkr: ,,Over contiiuie

vectordistributies op oppervlakken", (tweede inededeeling). 702.

— Aanbieding eener mededeeliiig van den Heer L. K. J. Brouwkr: "Over de

slnicluur der ])erfekte puiitverz;iinelingen". S33.
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K ö T .\ u () it o s D A en H. E. .1. G. du Bois. De thermomagnetiscbe eigenschappen

der elementen. 6M.

KRAMRR (e) en .\. l'. X. I'kvsciiimdnt. Oifer l'ipsrazinederivaten. +7ö.
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K R t' Y T (ii. R.). Het evenwicht vast-vloeibaar-gas in binaire mengkristal-systeraen. 542.

KUBisciiR KROMME (Ovcr puntenpnren, die met betrekking lot een vlakke) goussocieerd

zijn. 744.

K f ï P F. R (j.). De invloed van de temperatuur op de ademhaling der hoogere planten. 201.
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— Over de theorie van het ZEEMVN-etl'ect bij waarneming in willekeurige richting. 126.
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MAGNETISATIE. (Onderzoekingen over de) bij zeer lage temperaturen. 76?.
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— (joedkeuriiig wijziging .\rt. 5 vnn het Reglement der Akademic betrelVende de

keuze van Correspondenten. 2.

— Goedkeuring Concept-Reglement voor de Commissie van advies voor het Instituut

voor Hersenonderzoek. 2.

— Toezending van een bericht van den Coiisul-Generaul te Melbourne betrefTende

Ridium. 2.

— Verzoek om bericht over wij/.i:<in^en in de Xoordzeekust. 174. Verslag. 302. 391.

— .Missiven betreffende de wijze waarop door de Kegeering de subsidie aan het

Laboratoriu.n op den Col d'Olen z;d worden uitgekeerd. 171.

— Verzoek om bericht ot er Nederlandsche geleerden zijn bereid te worden afge-

vaardigd naar het 3e InternntionanI botanisch Congres te Brussel te houden. 174.

— Goedkeuring van de Instructie voor deu Directeur en liet Personeel verbonden

aan het Instituut voor Hersenonderzoek. 174.

— Bericht dat er geen bezwaar bestaat om het iian Dr. A. 11. Bi.aalmv verleende

subsidie voor een bezoek aan het botAuisch station te Buitenzorg overtedrngen aan

den Heer J. klVPEK. 420.

— Verzoek om te willen berichten of er Nederlandsche geleerden zijn bereid te

worden afgevaardigd naar het Congres voor Radiologie en Electriciteit. 420.

— Bericht dat de Heer F. A. 1''. C. Went benoemd is tot gedelegeerde der Regee-

ring bij liet :5e InternHtionanl botanisch Congres. 5üt.

— Dankzegging voor de ontvangst van het Verslag omtrent wyzigingeu in de

Noordzeekust. 504.

— Bericht dnt de lieer H. E. J. (J. du Bois benoemd ia tot gedelegeerde der

Re'.'eering bij iiet Congre^ voor Radiologie en Electriciteit. .568.

— Bericht dnt op de begrooting voor 1910 een som vnn / 1000 is uitgetrokken

ter tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten voor de uilzending naar het

Laboratorium op den Col d'Olen. tj7'>.

— Verzoek om te willen berichten of er .Nederlandsche gelcerdciL zijn, bereid,

buiten bezwaar vnn 's Ryks schatkist te worden afgevaardigd naar het te Gruz te

houden internotionnal zoölogisch congres. R76.
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JilNiSTER van Binnenlaiulsche Zakpii, liericlit dat het subsidie voor de Akademie met

1 Januari 1910 met ƒ -tOOU verhoogd is. 676.

— -Missive dat de Heer G. C. J. Vosmaer benoemd is tot gedeleseerde van de

Nederlandsche Regeering Lij liet te Graz te houden Internationaal Zoölogisch

Congres. 800.

— Missive dat door tusschenkomst van den Minister van Buitentandsche Zaken een

schrijven ontvangen is betreffende het te houden Internationaal Wetenschappelijk

Congres te 15uenos-.\ires. 800.

— Missive betreffende het rapport over het Laboratorium op den Col d'OIen. 800.

— Bekrachting van de benoeming van de Heeren H. A. Lokentz tot Voorzitter,

en D. .1. KoaTEWEG tot Onder Voorzitter. 854.

— Bericht dat er geen voldoende termen bestaan om de aanwijzing van een

Eegeeringsgedelegeerde te bevorderen naar het Internationaal Welenschappelijk

Congres te Beunos-.\ires. 854.

— Verzoek of er Mederlandsche geleerden zijn bereid de Itegeering te vertegenwoor-

digen op het Internationaal Geologisch Congres te Stockholm. 854.

MINISTER van Koloniën. Verzoek om afschiiften van 3 rapporten betreffende een mijn-

bouwkundig onderzoek vat>» de eilanden Curagao, Bonaire en .\ruba. 568.

MINISTER van Landbouw, Nijverheid en Handel, llapport van de commissie voor

onderzoek der aan de ijkkantoren voor de veriticatie van gasmeters gebezigde

toestellen. SOO.

MINISTER van Waterstaat. Bericht dat op de betaling van het subsidie voor geologische

onderzoekingen orde is gesteld. 800.

MODIFIKATIES (Hel atoomvolume van allotrope) bij zeer lage temperaturen. 377.

MOLENGKAAFF (G. A. F.). Over ocsanische diepzeeafzettingen van Centraal-

Borneo. 78.

— Aanbieding eener mededeeliug van den Heer H. A. Brouwer : ,,Gliraraer-

leucietbazalt t'an Oost-Borneo." 85.

— Verslag over een schrijven van den Minister van Biuneiilandsche Zaken om

inlichtingen omtrent wijzigingen van de Noordzeekust. 302.

— Verslag over eene verLandeling van Dr. J. Lorie. 303.

— Aanbieding eener raededeeling van den Heer V. Tescii „Over jurassische

fossielen op secundaire ligplaats in Noord-Brabant en Limburg". 361.

— De daling van den bodem van Nederland. 400.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer H. A. Brouwer „Pienaeriet, een

melanocrale foyaiet uit Transvaal." 'lOO. 563.

— Verslag over eene verhandeling van den Heer H. van Cappelle. 854.

— Verklaart zich bereid zoowel de Eegeering als de Akademie te vertegenwoordigen

bij het in Augustus 1910 te Stockholm te houden internationaal geologisch

Congres. 854.

MOLEKULEN (Over de verstrooiing van het licht door). 650.

MOLL (J. w.). Levensbericht van wijlen den Heer C. A. J. A. Ouuemans. 62.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer E. Keinders : ,,Over de rol van

levende elementen in het hout bij den transpiratiestroom in boomen." 568.
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>i o L I, (J. w.X Aanbieiling eeucr iiipJeileeliiiir van ileii lieer K. ZrJLsTiti: „Bijdrn-

gen tot (Ie kennis der waterbe\vegiu!{ in ile planten.'" 580.

— Aanbieding eener niededeeling van den Heer C. van Wissklinoh: ,,Over het

nantoonen van looistof in de levende plant en over hare ph3'siologische beteekenis."

673. 68U

MONO-CULOOR en niono-broompheoolen (Over de bereiding en de physische eigen-

schappen vnn de). 540.

MOTOR CELLS (The migraliona of (he) of the Trigeminus, .Vbducens and Facialis in

the series of vertebrates and the dili'erenccs in the course of their root-fibres. 974.

NATBIÜMALKYLCARBOXATES (Over). 248.

NATRiUMiDLF.^AT (Over het stelsel water-). 225.

Hatuarkunde. J. J. v.vs Laar: «Iets over den vasten toestand" IH. 27. IV. 97.

— II. K. J. (i. UL" Uois : //l'>n verbeterde hiilfring-electroinagneet." 118.

— .\. Smits en C. U itse.vburg : "Over de verschijnselen, die optreden wunneer

in een ternuir stelsel het plooipuntsvlak het tweebladig driephnsenoppervlak

ontmoet". 122.

— II. A. LoHENTZ. «Over de theorie van het ZEE.MAN-ell'ect l)ij waarneming in

willekeurige richting'. 126.

— Jeas Becqueuel: "'Joniribiilioii ïi la connaissunce du plicnotnène de Zeeman

dniis les cristnux"'. 1 lH.

— I'. Lenard, II. Kamerling O.vnes en VV. E. I'aui.i ; //Hel gedrag der aard-

ulkaliphosphoren bij verschillende in liet bijzon<ler zeer lage temperaturen". 151.

— II. Kameiili.ngii Üsses: //Isoihermen vnn ccnatomige stoH'en en hun biiiairo

mengsels, (iegeveus betreft'ende neon en helium". 16S.

— \V. H. Jl'lil's: //Regelmatige gevolgen van onregelmatige straalbreking in de

zon". 181.

— J. Timmermans en Pii. KoiinstaMM : '/'Jver den invloed van den druk op de

menub'inrheid van twee vlocistollen." 267.

— F. Zeeman: ,Ue ^raad van volledigheid der circulaire polarisatie van magnetisch

gesplitste Iqnen''. 317.

— J. A. Voi.lgraee : «Opmerkingen over de proeven van Wilson en Martyn be-

trelVende de draaiingssnelheid der electrische ontlading in een gas, in een rndi-

nal magnetisch veld". 368.

— Khnst Coiien en J. Olie jr. : //liet atoomvolume vnn allotrope modiiikaties bij

zeer lage temperaturen". 377.

— .\. h>MiT3 : -'Over foto- en electro-chemische evenwichten", 'ói'^i.

— W. H JuLiL's: "Over den oorsprong van het chromosfeer licht". 456.

— J. W. GiLTAY en .M. i>e Haas: //Iets over de beweging van den kam van de

viool." 4G2.

— J. J. VAN' Laaii: '/Kenige opmerkingen naar aanleiding eener verhandeling van

de Meeren Timmermans en Kousstaum. " 497.

— l'u. KoiiNSTAMM : //Ken kort antwoord op de opmerkingen vnn den Heer

van Laar." 560.
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NatnurkODde. 1'. Zeeman en B. Winaweu: «Cver de magnetische splitsing van absorp-

tielijnen in verband met het spectrum der zonnevlekken." (Eerste mededeeling).

621. (Tweede mededeeling). 8S9.

— H. A.. LoRENTz : "Over de verstrooiing van het licht door molekulen". 650.

— H. E. J. G. DU Bois en Kötarö Hokda. //Be thermomagneiische eigenschappen

der elementen". 666.

— J. J. VAN Laar : wEenige opmerkingen naar aanleiding van sen antwoord van

den Heer Kohnstamm". 74'*.

— H. Kamerlingü Onnes en Pierre Weiss: //Ondernoekingen over de magnetisatie

bij zeer lage temperaturen." 768.

— Stanislaw Loria: «Uer magneto-optische IvERR-Etiekt bei ferromagnetischen

Verbindungen und Legierungen". 903.

— \V. H. JuLius: wOver de verklaring van spectroheliograramen en lijnverplaatsingen

en over anomale verstrooiing van het licht. 913.

C. A. Crommelin: "Isothermen van eenatomige gassen en hunne binaire mengsels.

IV. Opmerkingen over de bereiding van argon. V. Dampspanningen boven —
1-10° C, kritische temperatuur en kritische druk van argon". 921-.

— H. Kamerungh Onnes en Albert Perrier : //Onderzoekingen over de magne-

tisatie van vloeibare en van vaste zuurstof". 937.

NEDERLAND (Getijcoustantsn voor plaatsen langs de kusten en benedenrivieren van),

berekend uit de waterstanden van het jaar 1906. 389. Verslag hierover 421.

— (Nota omtrent eenige bepalingen van de daling van den bodem van), langs de

zeekust, afgeleid uit waarnemingen van waterhoogten en waterpassingen. 391.

— (De daling van den bodem van). 400.

— (Aanteekeningen omtrent de daling van den bodem van). 407.

(Bijdrage tot de kennis van de landijsvormingen in de provincie Friesland en

van het oudere fluviatieie diluvium in der. ondergrond van Noord-). 797-

— Verslag hierover. S54.

NEON en helium (Gegevens betreftende). I(ï8.

NEWCOMB (s I M o N). Bericht van overlijden. 175.

KITRANILIKEN (De smelltiguur bij het stelsel der drie isomere). 755.

NITREEREN (Over het) van diaethylaniline. 175.

NITROVERBINDING (Over de abnormale reductie eener aromatisclie) met tin en zoutzuur

en een merkwaardig geval van dimorphie. 247.

NOORD-BRABANT en Limburg (Over jurassische fossielen op secundaire ligplaats in). 361.

NOORDZEEKUsT (Verslag over een schrijven van den Ministervan Binnenlandsche Zaken

om inlichlingen omtrent wijzigingen van de). 302.

(Dankzegging van den Minister van Binnenlandsche Zaken voor het ontvangen

verslag omtrent wijzigingen in de). 504.

N o Y o N s (a. k. m.). Mededeelingeu omtrent het electrocardiogram van het atrium

cordis. 450.

— Mededeeling over Physiologische Skierometrie. 80 1

.

OLIE JR. (j.) en Ernst Cohen. Het atooravolnme van allotrope raoditikaties bij zeer

lage temperaturen. 37 7.
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O S N ES i^ll. K \ M K It L I N O IIJ. Zie kAMEKLlNOll ONNES (11).

osuEKZuEKiNGEN over (Ie ia:igiietis«tie van vloeibare en van vaste zuurstot"'. 'Ja7.

OFPERVi.AKKEN (Over één-ccntluidiije coiilioue transformaties van) in zich zelf. (2e

mededee'ing). 106.

— i(Over de) waarvan de asymptotisclie Ignen door quadraturen kunnen worden

bepaald. S24.

oüüEUANs (C. A. J. A.). — Levensbericht van — . 62.

Palaeontologie K. Mabtin: „Rangifer tarandin aus Niederland." 422.

parallelopiprda (Over de stabiele evenwichtsstanden van drijvende). 307.

paIjLI (W. p.), r. Lbnaru en H. kAMEiiLisoH O.s.ses. Het gedrag der aardalkali-

pliosphoren bij versciiillende in het bijzonder zeer lage temperaturen. 151.

pekelharing f.Mej. c. J.). Onderaoekingeu omtrent de betrekking tusschen

praeseutulielijd en grootte van den prikkel bij geotropische krommingen. II.

— (De onjuistheid der stntolitheatheorie van de geotropie, aangetoond door onder-

zoekingen van). 304.

PEKELHARING (c. A.; breugt vershig uit over het Laboratorium Col d'Olen. 677,

— en C. .1. C. VAN HooOESHUïZE. Over de vorming van kreatine in de spieren

bij den tonus en bij de verstijving. 521.

FERRIER (albert) eu H. Kamerlingh 0nne3. Onderzoekingen over de

iniiïnetis^tie van vloeibare en van vaste zuurstof. 937.

Petrograpbie. 11. A. Brouwer: „(rlimmerleucielbazalt van Oost-Borneo". 85.

Physiologie. F. .1. .1. IJuytenduk: «Over de veranderingen in het bloedserum vnu

haaien na verbloedingen"'. 261.

— F. J. J. Bi;ïte.sdijk: ,,Over de samenstelling der urine van haaien, bij normale

en versterkte diurese." 264.

— .\. k. M. NoYONs: ,,Mededeelingen omtrent het electrocardiogram van het

atrium cordis." 150.

— C'. A. Pekelharing en C. J. C. van IIoogrnhlyze: „Over de vorming van

kreatine in de spieren bij den tonus en bij de verstijving.". 571.

— II. ZwAAHDEMAKEK: «Ovcf de Camera silenta van het Pliysiol. Ijib. te Utrecht." 731),

— A. k. M. N'oYONs: Medeileeling omtrent „ l'hysiologische Sklerometrie," SOl.

— 1-'. J. J. Hlytenuijk : "(Jver de gaswisseling der koudbloedige dieren in verband

met hunne grootte". S70

— K. F. W'ENCKEHAni: "Over den invloed der ademhaling op den pols". 974.

PIESAERIET, een tnelanucrnie foyniet van Transvaal. 5ii0, 563.

PIPERA/.INEDERIVATEN (Over). 476.

PL \CB (T.) brengt verslag uit over het LHboratorium Col d'Olen. 677.

Plaatkande. S. II. koorders: "Enkele korte opmerkingen naar aanleiding van de voor-

ilrnitit van 1'rof. (,'. E. A. WichmaNN o<er Veenvurmingen in den Oost-Indischeu

Archipel". '.'.

— Mej. C. J. IV.KELHARISG : "Onderzoekingen omtrent de betrekking tusschen

prne^entatietijd en grootte van den prikkel bij geotropische kromn ingen". 11.

66
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Plantkande. S. 11. KüOUUKUs : «Kleine bijdrao-e tot de kennis der endozoïsclie zaden-

verspreiding door vogels in Java, op grond van een door den lieer Bahthels op

den Pangerangan eu bij Batavia bijeengebrachte collectie. 1. (Bijdrage tot de

kennis der Flora van Java. V.) 40.

— J. Kuyper: "De invloed van de temperatuur op de ademhaling der hoogere

planten". 201.

Xh. Weevers: "Pe physiologische beteekenis van glnkosiden". 210.

W. BURCK : '/Bijdrage tot de kennisvan de snikerafscheiding bij de plant." 278, 335.

Aanbieding eener verhandeling van den Heer S. H. Koordeiis : "Beitrag zur

Kenntnis der Flora von Java". Vli-X!I. 309.

p. A. F. C. Went: '/üe onjuistheid van de statolilhentheorie van de geotroprie,

aangetoond door onderzoekingen van Uej. C. J. Pekelharing. 304-.

J. J. Smith : /'Distyliura stellare O. K. en Aporosa campanulata J.J.S." 359.

S. H. KooRDERS : „Ptlanzengeographischer Ueberblick iiber die Fagaceae von

Java" (Beitrag zur Kenntnis der Flora von Java. N". VII). 4S8.

E. Reinders: '/Over de rol van levende elementen in het hout bij den transpi-

ratiestroom in hoornen". 568.

K. Zylstra : "Bijdragen tot de kennis der waterbeweging in de planten." 580.

C. VAN WissELiNGll : „Over het aantoonen van looistof in de levende plant en

over hare physiologische beteekenis". 673. fiSO.

PLOOIPL'NTSVLAK (Over de verschijnselen, die optreden wanneer in een ternair stelsel

liet) het tweebladig driephasenoppervlak ontmoet. \i-2.

PPL ÜGER (e). Bericht van overlijden. 854.

POLARISATIE (De graad van volledigheid der circulaire) van magnetisch gesplitste

lijnen. 317.

POLS (Over den invloed der ademlialing op den). 974.

POLYTOPES (Geometrical deduetion of semiregular from regular) and spacefil'.iugs. 797.

POOLFIQUREN (Over) met betrekking tot een vlakke kubische kromme. 819.

POOLGROEPEN (Over lineaire) behoorende bij een biquadratische vlakke kromme. 855.

POST MA (s ). eu A. Smits. Over de verbindingen van nnimoniak en water. 94-.

PRAESENTATIETIJU (Onderzoekingen omtrent de betrekking lussclieii) en grootte van

den prikkel bij geotropisclie kronnningen, 11.

PRIKKEL bij geotropische krommingen. (Onderzoekingen omtrent de betrekking (usschen

praesentatietijd en grootte van den). 11.

PRIMATEN (Over de ligging en verschuiving van het Foramen Magnum bij de) 62.

— (Over de helling van het Foramen magnum bij de). 551.

PRINSEN GEERLIGS (ll. c). Verxoek om als Correspondent der .\fdeeling te

worden gedefungeerd. 302.

PUNTVEUZAMELINGEN (Over de structuur der perfekte). 833.

PUNTEKPAREN (Over) die met belrekking tot een vlakke kubische kromme geassocieerd

zijn. 744.

QUADRtTUREN (Over de oppervlakken, waarvan de asymptotische lijnen door") kunnen

worden bepaald." 824.
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KACEMIE (^Uver parlieelei. o2'J.

RAUiOAKiivriFiT (Over de) vuii rubiiliuin-verbiiuliuj;eu. 91.

BADiuu (Tnezencliiiv: v»u een bericlit viin deu Cousul-Geneniul te .Melbouriiebelrell'eiide)2.

RANGirEK TAKANDCs ous Niederlund. 422.

B A u \N K s II o F K (X. w. p.). Bericht van overlijden. 505.

REUUCTIE (Uver de abiiürinulei eener uruinalisclie iiitroverbiiuling met tin en zoutzuur

en een merkwanrdig geval vnii diinorphie. Hl.

KEGLEUENT der Akadeiuie (^Goedkeuring vnn de wijziging in Art. 5 viui het) iietrelïeiide

de keuze van Correspoudenteu. 2.

R E I .N u E K 3 (E.). Over de rol vnii levende elementen iu liet hout bij den tnuis-

pirotiestroom iu booiueu. ö6^.

RINKKS I. ;.) en A. F. IIollkmvn. t Her de bereiding en de pliysisclie eigenschappen

van de mono-chloor- en mono-broomiilienolen. 54U.

RIETSI'IKEH (Viscosncchnrase, een enzym, dat uit) slijm voortbreugt. 591.

— (^Ëmulsieluevulan, het produkt der werking van viscosaccharnse op). 898.

R o N B L' R u II (P. VAS). .\nubieding eener mededeeling van de lleeren Er.vstCoiien

en \V. To.murock. ,,llet eleklroniotorische gedrag der ziukanialganien''. IJ.

— .Vnnbieding eener mededeeling van den Heer C. J. ënklaau: „Over de inwer-

king van het actief koper op het Linaloöl." 23.

— Over het nitreeren van diaetliylaniliiie. 175.

— .\anbieding eener mededeeling van den lieer 11. Dltilh: „Over partieele

racemie." 329.

— .\anbieding eener mededeeling van den Heer H. K. Kru^t: „Het evenwicht

vast-vloeibaar-gas in binaire niengkrislal-systemen." 542.

— Aanbieding eener mededeeling van den Meer F. M. Jaeger-. Studii-n over het

'lellurium; I. „Over het wederzijdsch gedrag der elementen zwavel en

tellurium.*' 00<>.

KUBIüiLMVKHBINUlNGEN ^Over de nidioaktiviteit van i. 91.

BUIMTE-TOOBSTELLING (üe P,T,\-\ Van het stelsel: aether-anlhrachinon. 297.

SAN DE BAKHUIZEN (II. O. VAN 1) F.\ Bekrachtiging zijner benoeming tot

Voorzitter. 2.

— Verslag over een schrijven vnn den Minister van Binnenlandsche Zaken om

inlichtingen omtrent wijzigingen der Noordzeekusl. 3U2.

— Nota omtrunl eenige bepalingen van de daling van den budem van Nederland

langs de zeekust, afgeleid nit opleekeiiingeii van walerhuogten en walerpassing. 391.

— benoemd tot afgevaardigde naur de 4de algemeene vergadering der Internn-

tionale .\ssociatie der .Akadeiniën te Uome. 797-

sciiE rrzK, (P. E. c). Over heterogene evenwichten bij dissocieerende verbindingen. 238.

— Over het optreden van maximum- en miniiniini-druk bij heterogene evenwichten

bij constante temperatuur." 883.

Scbelkande. Kknst ('ohen en W. Tohhhock: „liet elektromotorisch gedrag der zink-

amalguiiien." 17.

— C. J. Knklaar: „Over de inwerking van actiel koper op het LinauOl." 23.

— lx II. DCciiMKH: „Over de radiuaktiviteit vnn rubidium-verbindingen." 91.
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Scheikunde. A. Smits en S. Postma: „Over ile verbiniliugen Vcin ammoniak en

water." 94.

— P. VAN RoMBURGil: „Over het nitreeren van diaetliylaniline." 175.

— A. Smits en J. P. VVuite: „Over het stel-el water-natriumsulfaat." 2?5.

— F. E. C. ScHEFFER: „Over heterogene evenwiohten bij dissocieerenrle ver-

bindingen. 238.

— ÜTTO DE Vries: „Over de abnormale reductie eener aromatische uitroverbiuding

met tin en zoutzuur en een merkwaardig geval van diraorphie." 247.

— A. P. N. Franchimont: „Over iiatriumalkylcarbonaten." 248.

— A. Smits: „Over terugloopende smeltlijnen.'' 294.

— A. Smits: „ De P,jr,A'-ruimtevoorstelling van het stelsel: aether-nnthrachinon."297.

— H. DuTiLH: „ Over jjartieele racemie." 329.

— J. BoËSEKEN: „Bijdrage tot de kennis van katalytische verschijnselen." 354.

— A. P. N. Franchimont: „Over Piperazinederivaten." 476.

— A. F. Holleman: „Over de invoering van een derden substituent in het

digesubstitueerde benzol." 507.

— A. F. HoLLEMAN en J. Roëseken: „Over de oorzaak der tegenstelling tusschen de

substitutie naar para-ortho -plaatsen en naar de meta-plaats in de benzolkern." 535.
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— Aanbieding eener mededeeliiig van den Heer VV. van der Woude : /,De kubi-

sche involutie van den eersten rang in 't platte vlak." 842.
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tlscheu) te Batavia. 875.
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— Bepaling van het epicentrum van aardbevingen door ntiddel van de opieekening
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sTRiCTiiR (Over de) der perfekte puntverzamelingen. S33.
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mengbaarheid van twee vloeistofl'en. 267.
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TRIGEMINÜS -YBDUCENS (The migrations of the motor cells of the) and Facialis in the

series of vertebrates and the differences in the course of their root-tibres. '.Hi.
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VARNA -EXPEDITIE (Verzock vau de Gesellschaft fiir die Erforschung des liussischen

Kordens te Archangel om opgaaf van literatuur betreilende de Willem Barentz-

en). 172. Antwoord hierop. 302.
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REGISTER XXIII

VERGADERING (Vaststelling der üeceraber-). 501.

— (Vaststelling der April-). 851.

VIOOL (Iets over de beweging van den kam van de"». 4iJi.
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— Aanbieding eener mededeeling van den lieer M. J. van Uven : „Over intini-

tesimale iteratie van wederkeerige functies." 860.

v B I F. s (oTTO u e). Over de al)normale reductie eener aromatische nitroverbinding
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w E I s s (pierre) en H. Kamerlingh Onnes. Onderzoekingen over de magnetisatie
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w u I T E IJ. P.) en A. ÖJiiTi. Over het stelsel waternotriumsulfaat. 2?5.

XYLOSMA LEPROSiPEs ci/JS. .\. fragrans Decne en Flueggea serrate Mitj. (Enkele opmer-
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ZINKAMALGAMEN (Het eleklromotorisch gedrag der). 17.

ZON (lle^eluiutige gevolgen van onregelmatige stranlbreking in de). 181.
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veranderingen in liet bloedsernni van liaaien na verbloedin"-"'. 261.
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— Aanbieding eener mededeeling van den Heer F. J. J. JkUTEXi.jjK : „Over de
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der elementrii''). 606.

ZIJLSTKA (K.). Bijdragen tot de kennis der waterbevvegiug in de planten. .580.
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