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OVER DE BETREKKING

TDSSCUES DE

GEMIDDELDE SNELHEID VAN HET WATER

IN RIVIEREN

EN DE

WERKELIJKE SNELHEID.
DOOK

ƒ. P. D E L P R A T.

Bij het behandelen van onderwerpen betrekkelijk den loop van het water

in rivieren en stroomen^ is de kennis van de middelbare snelheid van het

water, eene der hoofd-gegevens waarop het, bij de beoordeeling dier onder-

werpen aankomt. Die snelheid staat, zooals bekend is, in onmiddelijk ver-

band met do grootte en gedaante van het dwarsprofil van de rivier en met

het verhang in den waterspiegel. Dit laatste is veelal niet onmiddelijk en

niet juist genoeg te bepalen wegens de veranderlijkheid der achtervolgende

rivicr-profden, alwaar zelden die regelmatigheid gevonden wordt, waarbij eene

veilige toepassing der berekening mogelijk is; men verkiest daarom veelal de

middelbare snelheid in eenig profil door regtstreeksche waarneming te vinden.

Zal echter de aldus bepaalde gemiddelde snelheid geheel naauwkeurig zijn,

dan diende men de snelbeid van bet water in een vrij groot aantal punten

van bet dwarsprofil te kennen, om daaruit met genoegzame juistheid, de mid-

delbare snelheid op te maken.

Het vinden van de snelbeid in eenig punt van oen rivier-profil heeft eigen-

aardige zwarigheden, vooral voor de ]iunten beneden den waterspiegel. Ve-

1

WIS- F.M >ATi:tllK. VEIllI UEIl KOMNKI,. ASADliMlIi. HEEL IH.
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lerlei werktuigen en toestellen zijn tot dat einde bedacht; de meeste kan men

beschreven vinden in de Prijsverhandeling van C. Brunings *. Behalve het

tijdverlies en de moeijelijklieid verbonden aan het waarnemen der snelheid in

vele punten van een eenigzins uitgebreid rivier-profil, zijn de uitkomsten dier

waarnemingen, ten gevolge der inrigting van die werktuigen zelve, niet boven

alle tegenwerping verheven. Men is dan in lateren tijd, althans hier te lande,

op het voorbeeld van den Generaal Kraye^hoff, ovei'gegaan tot het gebrui-

ken van den zoogenoemden drijver; zijnde een cilinder die verticaal in het

water gesteld en inwendig behoorlijk geballast, de middelbare snelheid van

den stroomdraad doet kennen, waarin men hem heeft doen drijven. Het ge-

middelde uit twee of drie zulke waarnemingen in een zelfde profil, in verti-

cale lijnen, die ongeveer het profil in stukken van gelijken inhoud verdeden,

heeft men dan voor de gemiddelde snelheid in dat profil aangenomen. Opzct-

telijk(! proeven om te onderzoeken in hoever deze waarnemingen de juiste

middelbare snelheid doen kennen, of wel in hoeverre zij daarvan afwijken,

zijn niet bekend; het gewigt van het onderwerp scheen evenwel eene opzet-

telijke beschouwing niet onwaardig te zijn. Hiertoe zoude men de snelheid

in oen genoegzaam groot aantal punten in een dwarsprotil dienen bekend te

hebben, benevens gelijktijdige waarnemingen met den drijver. Waarnemingen

in zeer kleine watorstroomcn of kunstmatige waterleidingen, zooals onder

anderen door Dubuat zijn gedaan, kunnen hier van weinig nut wezen, omdat

daaruit niet wel anders dan gewaagde gevolgen zijn te trekken, zoodra men

toepassingen op groole rivieren of waterstroomen beoogt. Er beslaan echter

waarnemingen op de Nederlandsche hoofdrivieren met den tachometer van

Brl^ings en naar zijne aanwijzing gedaan, die zeer geschikt zijn om met

de vereischte juistheid zoo al niet de snelheden zelve, althans evenredige

waarden van die snelheden te doen kennen. Die waarnemingen hadden eigen-

lijk ten doel om de walerverdeeling van den Boven-Hijn op de onderscheidene

riviertakken, waarin die stroom zich op ons grondgebied verdeelt, vast Ie stel-

len. Do waarnen)ingen zelve zijn in hare bijzonderheden te vinden in de

"Verzameling van Rapporten en Verbalen betrekkelijk de werken in 1771 en

volgende jaren aan de hoofdrivieren verrigl, en in 1802 uitgegeven van Staats-

wege. Het zijn deze waarnemingen, die misschien niet die aandacht onder-

• Verhandelingen der Haarlemschc Maatschappij. XXVI Deel., bladz. 1 ; onder den titel vnii

Verhan'lcling over de tnclhcid van hel stroomend water.
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vonden hebben, die zij wel verdiend hadden, welke tot grondslag onzer be-

schouwingen zullen strekken.

Er zijn geene latere waarnemingen, na die van Brunisgs bekend, omtrent

de snelheid in de verschillende punten van een zelfde dwarsprofii, tenzij op

zulke kleine schaal in kunstmatige kanalen van weinige vierkante palmen

prolils-inhoud, dat daaruit niet wel tot de verschijnselen in het groot kan

besloten worden. Hiervan moeten echter uitgezonderd worden de proeven op

de Newa te St. Petersburg door den Ingenieur Raücourt genomen en door

hem aan de Parijscbe Akademie van Wetenschappen medegedeeld. Een ver-

kort beri^^t daaromtrent vindt men in het Bulletin des Sciences Mathématiques

van Ferussac *, en een verslag omtrent die proeven door Navier aan ge-

noemde Akademie f. De waarnemingen door Raücourt werden gedaan in

prolilen der Newa, alwaar deze Gü voeten diepte had, zij geschiedden in den

zomer en ook des winters, de waterspiegel met ijs bedekt zijnde. De snel-

heden werden gemeten met een werktuig, veel overeenkomst hebbende met bet

• bekende log bij de scheepvaart in gebruik om den gang der schepen op zee

te bepalen. Uit die waarnemingen, die echter niet volledig bekend zijn, leidde

Raücourt af, dat in eenig profil, de snelbeden der waterdeelen in eenc

zelfde verticale lijn gelegen, afnamen te rekenen van den waterspiegel naar

den bodem, en wel ongeveer als de ordinaten eener ellips, die haar middel-

punt in den waterspiegel en hare groote as, langs de genoemde verticale lijn

had. De kleine as dier ellips gelijk zijnde aan de snelheid in den waterspie-

gel, zoo gaf de ordinaat van eenig ander punt der ellips, de snelheid in hot

overeenkomstige punt in de groote as; en deze laatste was gelijk ^aan de

diepte der rivier langs die verticale lijn, indien die diepte meer dan 50 voe-

ten bedroeg; zoodat dan de snelheid op den bodem gelijk nul was; bij mindere

diepte evenwel, was de groote as der ellips grooter dan de rivierdiepte o;!

die plaats. De snelheden in eene zelfde horizontale lijn, waren mede nage-

noeg overeenkomstig met de ordinaten eener ellips, waarvan de groote as

overeenkwam met de breedte der rivier in die horizontale lijn. Daar evenwel

de proeven van Raücourt niet openbaar zijn gemaakt, valt het moeijelijk

to beoordcelen, in hoeverre zij werkelijk geheel met de zoo oven genoemde

wiskunstige bepalingen overeenkomen.

» Tomé XIII, p. 17G.

t Annalcs den Pnnls et Chausxées 1832, 2" Semcslre p 1.
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Vóór dat wij overgaan om uit de waarnemingen van Brunings eenige ge-

volgen af te leiden, zullen wij die waarnemingen zelve eenigzins nader be-

schouwen, ter bepaling van den graad van naauwkeurigheid, die daaraan kan

worden toegeschreven. Zooals bekend is, bestaat de tachometer van Bru-

NiTSGS, hoofdzakelijk uit oen vierkant plaatje van zes Rijnlandsche duimen

zijde, beweegbaar langs eenc verticaal gestelde paal of slang; dit plaatje is

tevens beweegbaar in horizontale rigting loodregt op zijn vlak. De drukking

door den stroom daarop in die rigting voortgebragt, wordt overgebragt door

middel van een kettingje op den korten arm van eenen unster, aan wiens twee-

den arm een bepaald gewigt wordt voortgeschoven, tot dat het met de druk-

king van den stroom op het plaatje in evenwigt is; waarbij dan eenige ver-

betering voor de wrijving en andere vreemde tegenstanden in aanmerking

komen. Verder neemt Bruiviivgs aan, dat de snelheid van den stroom, eene

drukking voortbrengt, gelijk aan die van eenc kolom water, die de valhoogte

lot die snelheid behoorende, tot hoogte heeft; zoodat de waargenomene druk-

king, de snelheid van den stroomdraad tegen bet plaatje van den tachometer

werkende, doet kennen. Hoewel nu uit thcorelische gronden de zoo even ge-

noemde belrekking lussclien de drukking en de snelheid van den waterstraal,

kan worden afgeleid, zijn evenwel bij die theoretische beschouwingen om-

standigheden builen rekening gebleven die op de grootte der drukking invloed

hebben. Uit de proeven van Beaüfoy onder anderen, is het gebleken dat

voor een plat vlak van cenen Engelsche voet oppervlakte, bij snelheden tus-

sclicn 2 en 8 voeten in de seconde, de waargenomene drukking overeenkwam

met eene valhoogte die ongeveer 1,2 bedroeg van de iheoreliscbe valhoogte.

L)c snelheden door BRUi\i>GS uit zijne proeven afgeleid, zouden naar aaidei-

ding hiervan, nagenoeg een achtste a een negende gedeelte te groot zijn.

Verder loeren de proeven dat de drukking van het stroomend water toeneemt

naarmate, bij gelijke snelheden, de waterstraal minder gereedelijk kon uitwij-

ken; diensvolgens zullen dan, bij gelijke snelheden, de wederstanden in den

waterspiegel minder zijn dan op aanmerkelijke diepte. Deze laatste omstan-

digheid daargelaten, zoo zullen de proeven van Briuviivgs getallen geven even-

redig aan de gezochte snelheden, en zullen dus lot ons oogmerk kunnen

dienen.

Omtrent de naauwkeurigheid der proeven zelve, kan men opmerken dat zij

of door BRi-ynGs zelven of op zijne aanwijzing door de landmelers F. W.
Co5RAD en J. E^iGELMA:» zijn verrigt, waarvan Brijmngs de naauwkcurig-
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lieid roemt. In de aangehaalde Verbalen * vindt men bij de proeven opge-

geven de verdeeling op den unsterarm, alwaar hot tegenwigt met de drukkmg

van den stroom in evenwigt was, benevens de snelheid met die drukkmg

overeenkomende. Voor zooveel uit de beschrijving van het werktuig in de

Verhandeling van Brunings te vinden, is op te maken, schijnen de verdee-

lingen op den unsterarm ongeveer i Rijnlandschc duim, of naauwkem-ig 3,25

van die deelen 4 duim, en dus elke verdeeling zeer na 0,003 el te hebben

bedragen, bevattende de lange arm 120 van die verdeelingen. Daar nu bij

de waarnemingen het tegenwigt altijd op een verdeel-punt werd geplaatst,

en geene onderverdeelingen worden aangewezen, zoo zal men omtrent de

juiste plaats van het tegenwigt op omtrent eene halve verdeeling, ter regter

en linker zijde onzeker wezen. De overeenkomstige snelheden zijn m de

aangehaalde Verbalen tot in duizendste en sommigen zelfs tot in honderddui-

zendste deelen van den Rijnlandschcn duim opgegeven; maar het behoeft wel

geen betoog dat dit slechts uilkomsten van berekening zijn, en men op verre

na op die naauwkeurigheid niet mag staat maken. Bij de proeven bleef het

tegenwigt tusschen de zesde en negen-en-zestigste verdceling van den un-

sterarm; bij de zesde en zevende verdeeüng is het verschil tusschen de aan-

gewezene snelheden ongeveer i ,5 duim en bij de acht- en negen-en-zestigste

verdeeling ongeveer l duim Rijnlandsch, men zal dus wel op niet veel meer

dan op omtrent een Rijnlandschen duim zeker kunnen zijn; en moeten al de

verdere onderdeelen van duimen, bij de waargenomene snelheden opgegeven,

als geheel onzeker beschouwd worden. Om dan alle noodelooze wijdloopig-

heid en nuttelooze moeite in de berekening te sparen, zullen wij hier niet

verder dan tiende deelen -van duimen in de snelheden door Bruniivgs opge-

geven, in rekening brengen.

Uit de proeven zooals zij in de Verbalen voorkomen, is het niet moeije-

lijk eene volledige tafel op te maken, van al de snelheden die behooren tot

de plaats van het tegenwigt op den unsterarm van de zesde tot de negen-en-

zestigste verdeeling. Die tafel hierachter gevoegd, doet zien, dat zeer nabij

de getallen die de verdceling op den unster aanwijzen, evenredig zijn met

de vierkanten der overeenkomstige snelheden; zoodat m het aantal of nummer

der verdeeling op den unsterarm zijnde, men zeer nabij heeft voor de over-

eenkomende snelheid v: v = uy'u; a een standvastigen coellicient voorstel-

* II Deel, bladz. 106 en volgende.
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londe. Men vindt namelijk:

uit de vcrdeeling 9 «

10 «

25 «

36 «

49 „

64 «

8,55816,

8,55655,

8,55655,

8,57627,

8,55654,

8,55650.

Er scliijnt dus gcenc correctie aangebragt te zijn voor het verschil in lengte

van hot kettingje waardoor de drukking van het water op de plaat, naar den

unster werd overgebragt. Opmerkelijk is het dat de coeiïicient voor u -= 50,

merkelijk van de overigen afwijkt; waarschijnlijk is dit eene rekenfout; te

meer daar blijkens do zoo even aangevoerde waarden van «, er regelmatig

;ifnemende verschillen tusschen de snelheden, bij de achtervolgende unster-

verdcelingen behoorende, moesten gevonden worden, en dit bij de verdeelin-

gen 29 tot 37 geen plaats heeft. Want men heeft:

UiVSTER VER-
DEELING.
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balen twee stellen proeven opgegeven: de een in het jaar 1790 en de an-

dere in 1792 gedaan; daarbij is hoogstwaarschijnlijk hetzelfde werktuig

gebruikt; want bij gelijke aanwijzingen van den unster, vindt men in die

beide stellen ook dezelfde snelheden opgegeven; alleen bij de snelheid be-

hoorende tot de verdeeling 11 op den unster is er eenig verschil. Bij de

waarnemingen van 1 790 staat bij die verdeeling als overeenkomstige snelheid

28,87950 duim en bij de proeven van 1792 28,37950 duim, alzoo een ver-

schil van een halven duim. Nu wordt voor de verdeeling 40 opgegeven 27,05817

duim en voor 12 29,64074. Zoodat men heeft:

Waarnemingen van 1790. Waarnemingen van 1792.

UNSTER.
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den waterdraad niet dit midden overeenkomende. Bij de waarnemingen van

"1790 is men de waarnemingen begonnen niet den bovenkant van het plaatje

O duim (Rijnl.) onder den waterspiegel te brengen; de hoogste of bovenste

waargenomene snelheid, is dus die van den waterdraad op 9 duim onder den

waterspiegel. Bij de waarnemingen van 1792 daarentegen, is bij de eerste

waarneming in elke verticale lijn de onderkant van het plaatje G duim onder

den waterspiegel gesteld en alzoo de snelheid waargenomen te beginnen met

den waterdraad drie duim onder den waterspiegel.

De waarnemingen zelve vindt men in de hier achtergevoegde tafels bijeen;

doch zijn alleen de waargenomene snelheden op de verschillende diepten over-

genomen en niet de unster-aanwijzingen, die overigens onmiddelijk uit de

eerste tafel zijn terug te vinden. De diepten nevens die snelheden gesteld,

zijn eigenlijk de nummers der achtervolgende standen van het plaatje in eene

zelfde verticale lijn, te beginnen aan den waterspiegel; zoodat die nummers

met G vermenigvuldigd en daarbij 3 duim geteld, de diepte in Rijnlandsche

duimen van het plaatje onder den waterspiegel bij de proeven van 1790 aan-

wijzen. Voor de proeven van 179'2 moet het aangewezen product met o duim

verminderd worden.

Ten einde een beter overzigt der waarnemingen te hebben zijn hiernevens

gevoegd teekeningen der rivier-prolilen waarin de waarnemingen zijn gedaan;

duidelijkshalvc zijn daarbij de diepten op grootere schaal dan de horizontale

afmetingen voorgesteld. Al de waarnemingen en maten in Rijnlandsche roe-

den, voeten en duimen genomen zijnde, zijn die onveranderd gelaten, daar

het toch hier alleen op betrekkingen en niet op volstrekte getallen aankomt.

Voor de diepten is bij al de prolilen 0,01 el voor een Bijnlandschcn voet

genomen, terwijl voor de breedten verschillende schalen zijn gebruikt op de

teekeningen aangewezen, al naar voor de duidelijkheid noodig scheen, zonder

in te groolc liguren te vervallen. Eindelijk zijn ook de waargenomen snel-

heden in elke verticale lijn of peiirnai, in de liguren bij die peilraaijen aan-

gewezen, door namelijk voor eiken stand van het plaatje des tachonieters eene

loodlijn uit zijn midden op te rigten, gelijk aan de aldaar waargenomene snel-

heid, na evenwel van al de snelheden in elke lijn een zelfde aantal duimen,

meestal 50 of 40, afgetrokken te hebben, ten einde de aldus gevormde lijn

der snelheden, nift te veel van de overeenkomstige peilraai af te brengen,

waardoor ligt verwarring zou ontstaan. Overigens komt dit overeen met eene

••venwijdige verplaatsing van de as der ab.scissen van 50 of 40 duim, maar
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heeft geenen invloed op de gedaante van de lijn der snelheden zelve. Voor

de schaal der snelheden is in al de teekeningen 0^001 cl voor den Rijnland-

schon duim genomen; zijnde elke lijn der snelheden aan hare einden met

hetzelfde cijfer als de peilraai waartoe zij hehoort, aangeteekend. De betee-

kenis der overige letters bij de lijnen der snelheid gesteld, zal later worden

aangewezen.

Een vlugtig ovcrzigt der teekeningen doet al dadelijk zien, dat de, op de

beschrevene wijs gevormde lijn der snelheden, verre af is, van regelmatig te

wezen, integendeel ccnen vrij onregelmatigcn loop bezit, onvatbaar om naauw-

keurig door eene kromme of regte lijn te worden vervangen. Gedeeltelijk

zijn die onregelmatigheden toe te schrijven aan de onvermijdelijke gebreken

den waarnemingen j te meer wanneer men bedenkt dat de wijziging van

enkele duimen in de snelheid, de regelmatigheid zeer zou bevorderen. Ge-

deeltelijk zullen die onregelmatigheden ook toe te schrijven zijn, aan kleine

golvingen of vertragingen en versnellingen die het water in zijne beweging

onvermijdelijk ondervindt. Want hoewel men gewoonlijk bij theoretische be-

schouwingen omtrent stroomende wateren, aanneemt, dat als er in gelijke

tijdperken evenveel water door eenig profil stroomt, ook de snelheid in een

zelfde punt van het profil standvastig is, zoo is dit echter geenzins bewezen.

Zulk eene volkomenc standvastigheid onderstelt een volmaakt evenwigt tus-

schen de vertragende en versnellende krachten die op de watcrdeelen werken,

en dit evenwigt, zoo het al ooit bestaat, zou telkens door de geringste oor-

zaak zoowel in den waterspiegel als dieper in den stroom ontstaande, ver-

stoord worden. De waterdeelen in eenig profil ondervinden dan voorzeker

beurtelings versnellingen en vertragingen en bewegen met afwisselende snel-

heden, beperkt tusschen meer of minder naauwe grenzen; die afwijkingen

van meer of minder langen duur, hebben dan mede invloed op de waarge-

nomenc onregelmatigheden, en wij kunnen ons alleen voorstellen de gemid-

delde snelheid van zulk een waterdeel in het profil te bepalen, waarvan de

werkelijke snelheid, meer of min mag afwijken.

Eene nadere beschouwing van de lijn der snelheden, doet zien dat aan de

oppervlakte, de snelheid doorgaans kleiner is, dan op eenige diepte onder die

oppervlakte; dit kan, zooals wij reeds aanmerkten woiden toegeschreven aan

het werktuig dat in of nabij den waterspiegel, bij gelijke snelheden minder

drukking moet aanwijzen, dan in lager gelegene punten; ook kan de wind

zoowel in rigling als in kracht hier merkelijken invloed hebben; Ratcourt
2

WIS- EN KATUI'IIK. VEIlll. UEH KONTMU.. AKAÜEBli;. llERL III.
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liceft dit bij zijne proeven op de Newa ondervonden, ook Brunijtgs * heeft

;iaiigemorkt d:it men welligt de juisllieid der twee bovenste waarnemingen

zou kunnen betwijfelen. Eindelijk kan men opmerken dat doorgaans, te re-

kenen van een punt iets beneden den waterspiegel, de snelheden afnemen;

eerst vrij langzaam, maar nabij den bodem sneller. De onderstelling alzoo

van RArcoiiRT, dat de lijn der snelheden eenen elliptisclien boog zou vor-

men, is niet geheel ongegrond; wij zullen daar later op terug komen.

In de lijsten der waarnemingen, te vinden in de aangehaalde Verbalen, is

onder elke reeks van waarnemingen, behoorende tot iedere peilraai, de ge-

middelde snelheid opgegeven in die peilraai. Dit gemiddelde is echter niet

zooals men verwachten zou, het quotiënt van de som der snelheden gedeeld

door hun aantal; maar is, eenige kleine rekenfouten niet medegerekend, gelijk

aan die som, verminderd met de helft van de eerste en laatste waarneming

en gedeeld door hun aantal min één. Waarschijnlijk is Brunings daartoe

overgegaan ten gevolge eener aanmerking van den Hoogleeraar Hennert
"f.

Indien namelijk de snelheden langs cene verticale lijn zijn waargenomen, te

beginnen aan het boveneinde der lijn en eindigende in het onderste punt,

zoo wordt de inhoud der liguur, gevormd door op die verticale lijn in elk der

punten van waarneming, loodlijnen gelijk aan de waargcnomenc snelheden

op te rigten en al die uiteinden door regte lijnen te vereenigen, even als

bij de gewone profds-inhoudcn, gevonden door de som van al de trapczia uit

die constructie voortvloeijende. Zijn dus, gelijk hier het geval is, de snel-

heden op gelijken afstand genomen, dan wordt de gemiddelde snelheid ge-

vonden, door de halve som der beide uiterste dat is der bovenste en bene-

denste snelheid, te voegen bij de som der overigen en die som te deelen

door het aantal waarnemingen min één. Maar stelt men zich, zooals hier

behoort gedaan te worden, de verticale lijn of peilraai voor, als verdeeld in

deelen van G duim en de snelheid in het midden van elk dier deelen waar-

genomen, dan is blijkbaar de middelbare snelheid gelijk aan de som der snel-

heden, gedeeld door hun aantal; zooals ook door Brunings vroeger in zijne

Verhandeling was gedaan, maar daar hij later van afweek. Hoewel het ver-

sciiil lusschen de beide rekenwijzen gering is, hebben wij echter de gemid-

• Verhandeling bladz. 203.

+ Verhandeling bladz. 177.
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delden door Brunings opgegeven, vervangen door die uit de meer naauwkeu-

rige rekenwijs.

Iets van meer belang is een andere misslag, begaan bij het berekenen der

middelbare snelheid in elk profil. Daartoe namelijk is genomen het quotiënt

uit de som der middelbare snelheden in elk der peilraaijen door het aantal

der peiliaaijen. Waren er nu in elke peilraai evenveel waarnemingen gedaan,

dan was die handelwijs naauwkeurig, en zou dezelfde uitkomst gegeven heb-

ben alsof men onmiddelijk de som van al de snelheden had genomen en die

gedeeld door hun aantal; maar dit het geval niet zijnde, zoo behooren de

gemiddelden uit elke peilraai tot gedeelten van ongelijken inhoud, en zouden

ieder met dien inhoud vermenigvuldigd moeten zijn om de afgevoerde water-

hoeveelheid, tot dien inhoud behoorende, te doen kennen. De som dier pro-

ducten gedeeld door den totalen profils-inhoud, zou dan ten slotte de gemid-

delde snelheid geven. Men had ook de peilraaijen waarin de snelheden zijn

waargenomen, zoodanig kunnen kiezen dat' zij gerekend konden worden de

middelbare snelheid te geven van strooken of profil-deelen van gelijken inhoud,

alsdan zou ook het gemiddelde uit de middelbare snelheid van elke peilraai,

de ware gemiddelde snelheid van het geheele profil gegeven hebben. liet

volgende tafellje geeft een overzigt van het verschil tusschen de rekenwijze

door Brunings gevolgd en de meer juiste hier verklaard.
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De juiste gemiddelde snelheid in elk dor veertien profilen, voor zoover dit

uit de BRUiviivGSCHE |)roeven is op te maken, gevonden zijnde, zoo zou men

nu nog te bepalen hebben, welke waarde voor die snelheid zou verkregen

zijn, bij het gebruik van den drijver van Krayenhoff. Een der zwarighe-

den bij het gebruiken van dit werktuig, bestaat in de nioeijelijkheid om het

in den verlangden stroomdraad Ie doen drijven. In de nabijheid van den

snelsten stroomdraad, wijkt de drijver meestal van de evenwijdige rigting af,

om zich in dien snelsten draad te plaatsen; het is dus niet wel mogelijk drij-

vers in elkanders nabijheid, of achtervolgens in digt bijéén zijnde riglingen

te doen drijven, zonder die riglingen te vermengen en door elkander te bren-

gen. De Generaal Krayenhoff heeft zich dan ook bij zijne waarnemingen

vergenoegd, met in elk dwarsprofil de snelheid in drie stroomdraden, zooveel

mogelijk gelijkelijk over de breedte der rivier verdeeld, waar te nemen, en

het gemiddelde uit die waarnemingen voor de gemiddelde snelheid in het pro-

fil aan te nemen. Daarbij werden dan voor die waarnemingen, riviervakk(!n

gekozen van een zooveel mogelijk regelmatig profd. Waarschijnlijk zou men

bijv. het profil A der proeven van 1790, hiertoe niet gekozen hebben, dewijl

aldaar in het midden der rivier ondiepte on kort langs oen der oevers, eone

zeer groote diepte bestond, waardoor het te vreezen zou zijn, dat de drijver

in het midden der rivier gesteld, naar de oevers zou zijn afgedreven. Onder-

stellen wij echter dat do drijver in dit profil gestold, niet zijdelings afgewe-

ken, maar in evenwijdige rigting voortgegaan zoude bobben, en men op drie

plaatsen in de breedte der rivier, te weten in hot midden tusschen de peil-

raaijen III—IV, VI—VII, en IX—X door middel van zulke drijvers, de mid-

delbare snelheid had waargenomen, dan zal men zonder groote onnaauwkeu-

righeid mogen nemen dat bijv. de drijver tusschen de peilraaijon III en IV

cene snelheid zou aangewezen hebben gelijk aan het gcmi<ldolde tusschen de

middelbare snelheden met den laehometer in die peilraaijon gevonden; dat is

hot goniiddeldo uil de snelheden 44,5 en 41,4 of 42,95 duim. Volgons de-

zelfde onderstelling zou de drijver tusschen de peilraaijon VI on VII cene

niidilidharo snelheid van 58,95 duim en tusschen de peilraaijon IX en X eene

middelbare snelheid van 58,90 duim gegeven hebben; zoodal dan do gomid-

ilejdo snelheid in het goheele proiil op 40,27 duim zon zijn gekomen; terwijl

de waarnemingen mol den laehometer gaven 42,789 duim. Door te onder-

stellen dat men de drijvers niet midden tusschen de aangewezene peilraaijon

maar in de lijnon lil, VI, IX, zelve had gesteld, en alzoo de diijvers (1(> mid-
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delbare snelheden in die peilraaijen door den tachoineter gevonden, hadden

aangewezen, dan zou men voor de middelbare snelheid 41,1 duim gevonden

hebben.

Neemt men nu in elk prodl, drie loodlijnen waarin door den tachometer

de snelheid is waargenomen, zooveel mogelijk op gelijken afstand in het pro-

fil verdeeld, en stelt men dat do waargenomene gemiddelde snelheid in die lijnen,

ook door den Krayenhoffschen drijver zou zijn gevonden, dan zal het gemid-

delde uit die drie lijnen voor de gemiddelde snelheid in het profil kunnen

genomen worden. Men verkrijgt dan de uitkomsten in de onderstaande tafel

bijeen gebragt.
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in de verschillende punten van een dwarsprofil heeft gevonden, ook op onze

hoofdrivieren is toe te passen. Bij het onderzoek echter of de waarnemingen

van Cru-vi^gs met de onderstelling van Raicocrt overeenkomen, zou men

de eerste of bovenste waarneming in of nabij den waterspiegel in elke peil-

raai behooren weg te laten; de mindere drukking van den stroom op het werk-

tuig en ook de windstreek, hebben daarbij te veel invloed gehad. Indien nu

de lijn der snelheden in eene peilraai met een gedeelte eener ellips overeen-

komt, de bovenste waarneming niet medegerekend, het middelpunt der ellips

in den waterspiegel gesteld zijnde, dan zou voor eene diepte /; onder den water-

spiegel, de snelheid ii aangewezen worden door eene vergelijking van den vorm

.'-=*4(«=-/'^)
• . (1)

of korter zou men kunnen stellen

V- =p — qh'^ (2)

waarin p en q coëfficiënten zijn uit de waarnemingen te bepalen ; de halve

assen der ellips zijn dan

P
a = v/-, b = \'p.

'I

Tol het bepalen der coëfficiënten ]) en q uit de waarnemingen in elke peil-

raai, zullen wij de methode der kleinste kwadraten gebruiken. Daarvan wordt

de toepassing veel vereenvoudigd, door de abscissen in eenheden van zes duim

Ie rekenen, dewijl dan die abscissen voorgesteld worden door de volgorde der

getallen 1, 2, 5, enz.; door des verkiezende den coefllcient q door 3G Ie

deelen wordt de duim als eenheid weer ingevoerd. Hierdoor wordt dan eigen-

lijk het middelpunt der ellips gesteld op G duim boven de eerste waarneming,

terwijl de waterspiegel bij de waarnemingen van 1790 negen duim en bij

die van 1792 drie duim boven het middelpunt van het plaatje des tachomelcrs

gesteld was; doch dit verschil is hier van geenen invloed. Daar verder de

aanwijzingen van de unster-vcrdeeling, alwaar het legenwigt met de druk-

king van den stroom in evenwigt wa.s, evenredig aan u^ zijn, zoo kan men
ook het getal dier deelen door u aanwijzende, stellen

u=p' — q'h'' |3)

terwijl dan verder door de formule v -^ « \^ u = 8,5505 i ' «, of ook door de

hierachter gevoegde tafel, de snelheid met de berekende waarde van « over-

eenkomende, kan gevonden worden, en met de waargenoraeno vergeleken.
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Zijn er nu n waarnemingen in eenige peilraai gedaan, zoodat bij de ab-

scissen \, % ö, enz. de aanwijzingen m,, Hj, «3 enz. van den unster be-

hooren, zoo stelle men door s u de som dier snelheden en door s m /* de

som der producten van de snelheden met de overeenkomstige abscissen voor,

dat is £ hu = l.Ut + ^.tii + ö.Ui enz. dan heeft men door de methode

der kleinste kwadraten

'Zh* lu — z/i- 2^^ tl

en ) (4)-

2/1^ 2 U 7i 2 A^ U
^'=

7,2/(1— (2/r-)^

Telt men de eerste waarneming niet mede, zonder daarom den oorsprong

der coördinaten te verplaatsen, dan heeft men, dewijl er slechts n— 1 waar-

nemingen in rekening komen

:

2 A^ 2M — 2 A^ ^h.'^u ^

) . . . (5;
2A^2« — (ra— l)2/i-!<

waarbij nu, bij het opmaken der sommen 2u, z h u, enz. de termen «i en 1. Ui

wegvallen.

Gemakkelijker zou de berekening zijn, indien men voor de snelheden in

dezelfde verticale lijn, kon stellen de formule:

u' = c'— d' h . . . . (6)

c' en d' standvastige coëfficiënten zijnde; de methode der kleinste kwadraten

geeft dan, als men wederom de eenheid der abscissen op 6 duim stelt en

de eerste waarneming mede rekent

2(2k + 1) 6
c'=^ — 2ü—— iliv,

n[n—\) n{n~\)

d == 2 U—
;;

2 II V.

11 {n— 1) n{iv- — 1)

Telt men de eerste waarneming niet mede, dan vindt men:

2(2n-+3n+6) 6 (n + 2)

n(n— l)(n— 2) „(„_i)(„_2)
\ . . . (81.

^. 6(» + g) _ 12, ,;a =^ : 2« — ; z/iv.nU— 1)U— 2) 7j(» — 1)Ck— 2)
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Ei'TELWEiJf * heeft, zooals bekend is, gesteld dat men de lijn der snellie-

rlen als eene regie lijn niogt aanmerken, zoodat de snelheid in den water-

spiegel c zijnde, die op zekere diepte h zou zijn t) = (1

—

n1i)c; daarbij is

dan H = 0,008 voor den Rijnl. voet, of n = 0,0255 voor de el als eenheid.

De gemiddelde snelheid wordt alzoo n = (1—0,004 A) c, voor /j in voeten, of

(1—0.002 h)c voor de halve voet als eenheid, zooals dit in de hierachter ge-

voegde tafels is gedaan.

In die tafels vindt men de uitkomsten der toepassing van deze formulon

o|) de proeven met den tachometer, en wel met weglating der eerste waar-

neming in elke peilraai, alzoo de uitkomsten der toepassing van de fornmlen

(5) en (8). Uit de formulen (5) is dan verder door de hier medegedeelde

tafel I de overeenkomstige snelheid v afgeleid; de formulen (8) geven de snel-

heid onmiddelijk. De elliptische bogen en de regte lijnen door die bereke-

ningen gegeven zijn mede op de teekeningen ovcrgebragt; de elliptische bo-

gen zijn door de letters e, en de regte lijnen door de letter r aan de einden,

aangewezen. Verder zijn in de tafels onder elke reeks van waarnemingen in

iedere peilraai gesteld de gemiddelde snelheden: uit de waarnemingen, uit de

elliptische hogen en uit de regte lijnen; benevens de uitkomst der toepas-

sing van de formule van Eytelweiiv, door voor de snelheid in den waterspie-

gel te nemen, die uit de elliptische hogen afgeleid, daar die der waarneming

niet kan vertrouwd worden; verder zijn nog in de tafels aangewezen de ver-

schillen lusschen de berekende en waargenomene snelheden \. Het blijkt

al dadelijk dat die verschillen kleiner zijn dan eene oppervlakkige beschou-

wing der geconstrueerde lijnen der snelheden in de teekeningen voorgesteld,

zou doen vermoeden. De ellipsvormige lijn wijkt in geen der waarnemin-

gen in profll A (1790) meer dan 3,1 Rijnl. duim van de waarneming af;

bij vele waarnemingen is het verschil minder dan één duim, hetgeen eigen-

lijk binnen de grenzen der onzekerheid van de waarnemingen zelve gelegen

IS. De afwijkingen lusschen do waarnemingen en eene regte lijn, uit de

formulen (8) afgeleid, zijn cenigzins grooter; zoo zijn bijv. in de 29 waar-

nomingen in df' eerste peilraai van prodl A (I790J, de eerste waarneming

* llydraulik § 133.

t In de vergelijkingen vnn de ellips en regte lijn onder elke peilraai gesteld is de veranderlijke

abscis door t en niet door h aangewezen: zijnde in die vergelijkingen de diepte t in eenheden van

6 duim uitgedrukt.
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niet mee rekenende, er 23 alwaar de verschillen tussciien de ellijis en de

waarnemingen gelijk of kleiner zijn dan tusschen de waarneming en de regie

lijn, terwijl dit omgekeerd slechts hij 8 waarnemingen met de regie lijn hel

geval is; ook is de grootste afwijking bij de regte lijn 4,6 duim en slechts

3,1 bij de ellips.

Tot gemakkelijker overzigt zijn van de peilraaijen in elk profil, de groot-

ste afwijkingen der elliptische bogen en regie lijnen van de waarnemingen

in eene afzonderlijke tafel II bijeen gebragt, met aanwijzing van hot aantal

waarnemingen in elke raai, alwaar de ellips of de regte lijn beter met de

waarnemingen overeenstemt. Uit die tafel blijkt dan, dat ook in de tweede peil-

raai van dit profil de elliptische boog beter met de waarnemingen overeen-

komt dan de regte lijn. Hetzelfde heeft plaats in de derde peilraai, aldaar

zijn slechts tien waarnemingen van de vierentwintig die nader aan de regte

lijn dan aan de ellips komen; bij al de overigen, heeft de ellips de over-

hand. In de volgende peilraaijen komt omgekeerd de regte lijn in meer pun-

ten nader aan de waarnemingen dan de ellips, hetgeen ook met eenige af-

wisseling in de overige peilraaijen van dit profil plaats heeft, zonder evenwel

dat men tusschen de ellips en regte lijn veel verschil van overeenkomst op-

merkt. De diepte in die peilraaijen is merkelijk minder dan bij de drie eersten.

In profil B van 4790 kan men hetzelfde opmerken: inde twee eerste peil-

raaijen, die tevens tot de diepste gedeelten van het profil behooren, komt de

elliptische boog beter dan de regie lijn met de waarnemingen overeen; doch

daarentegen in de derde peilraai, de diepste van allen, heeft het omgekeerde

plaats; terwijl weder in de vierde peilraai de regie lijn zeer merkelijk ach-

terstaat. In de vijfde peilraai is het verschil tusschen die beide lijnen met

belrekking tot de waarnemingen zeer gering, doch is des te grooter bij de

twee volgende lijnen; bij de laatste is het verschil weer zeer gering. Het

schijnt echter niet dat de meer of mindere overeenkomst van den elliplischen

boog of van de regte lijn met de waarnemingen, enkel van de diepte af-

hangt, want ook in profil C, alwaar de diepten niet veel overtreffen de klein-

ste diepten van profil A, zijn de elliptische bogen nader aan de waarnomin-

gen dan de regie lijn; behalve in de eerste peilraai, alwaar op eene in liet

oog loopende wijs het omgekeerde plaats heeft; dewijl bij de ellips de afwij-

king met de waarneming nergens meer dan 1 duim bedraagt, en bij de regie

lijn dit verschil tot 2 duim opklimt. In de derde peilraai is er ook ecnigc

meerdere overeenkomst voor de regte lijn, doch is het verschil niet noemens-
.3

WIS- EN ^ATl'IJnK. VF.iin. urn kümmil. akahemie. deel III.



18 OVER DE BETREKKING TÜSSCHEN DE GEMIDDELDE SNELHEID

waardig. In profil D is weinig verschil in diepte, en daarin is in al de zeven

peilraaijen, waar langs de waarnemingen plaats hadden, het voordeel aan de

elliptische hogen hoven de regie lijn, ook wat de grootte der afwijkingen he-

treft. Bij de ellips is de afwijking nergens meer dan 2,3 duim en hij de regte

lijn klimt die afwijking tot 3,7 duim; men kan zelfs zeggen dat in dit profil

de elliptische hogen hinnen de grenzen der onvermijdelijke afwijkingen, nage-

noeg geheel met de waarnemingen overeenstemmen.

In profil E, ofschoon ook daar de diepten gering zijn, heeft de elliptische

boog den voorrang boven de regte lijn. In de eerste peilraai komen zelfs al de

jiunten der ellips heter met de waarnemingen overeen dan de regte lijn; nergens

bedraagt de afwijking tusschen de ellips en de waarneming meer dan 0,9 duim,

en blijft alzoo hinnen de grenzen der onvermijdelijke fouten. Evenwel moet

men opmerken dat de verschillen tusschen de waarnemingen en de regte lijn

mede niet groot zijn.

In profil F heeft wederom de elliptische boog de overhand, zoowel wat het

getal als de grootte der afwijkingen betreft.

Bij de proeven van 1792 was de waterstand hooger en de snelheid groo-

ter. In profil A is op één peilraai na, de regte lijn nader bij de waarne-

mmgen dan de elliptische bogen, alleen in de eerste peilraai, bij de groot-

ste diepte behoorende, heeft de ellips de overhand. In profil B is bij de eerste

en tweede peilraai de overeenkomst voor de regte lijn ^ooter dan voor de

ellips, in de volgende heeft daarentegen de ellips den voorrang. In de peil-

raai VI, alwaar de grootste diepte bestond, is er weinig verschil in overeen-

komst; de afwijkingen bereiken hier in de hoogste gevallen 3,8 en 4,5 duim.

In profil C komen de waarnemingen in de voorlaatste peilraai beter met de

ellips overeen dan met de regte lijn; in de overigen heeft het tegenoverge-

stelde plaats.

In profil D is doorgaans de overeenkomst met de ellips grooter dan met

de regte lijn; de waarnemingen in peilraai VI maken daarop eeno uitzonde-

ring, dewijl slechts 7 waarnemingen van de 19, die wij hier te vergelijken

hebben, nader bijkomen dan de regte lijn en deze in de twaalf overige cene

hetere overeenkomst geeft; daarentegen wijkt de regte lijn tot ö/i duim van

de waarneming af, en de ellips niet meer dan 2,5 duim. Bij de laatste

waarneming in peilraai V heeft waarschijnlijk eene verstoring plaats gehad,

door ecnc of andere vreemde oorzaak ; de afwijkingen bedragen aldaar 9,6

duim. In het algemeen komen er in dit profil verscheidene aanmerkelijke af-
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wijkingen voor tusschen de berekening en de waarneming; de afwijkingen

van 8,0 en 9,6 duim zijn onder de grootste die bij deze berekeningen

voorkomen.

In profil E, bet grootste onder allen, en alwaar ook de grootste diepte

voorkomt, is de elliptiscbe boog merkelijk nader aan de waarnemingen dan

de regte lijn; slechts in twee van de veertien peilraaijen, waarin werd waar-

genomen, is hieromtrent eene uitzondering, te weten in de derde en tiende

peilraai; in beiden is evenwel de overeenkomst der ellips nog vrij voldoende;

terwijl nergens bij de elliptische bogen in dit profil de afwijking meer dan

3,6 duim bedraagt, komt dit bij de regte lijn tot op 8 duim.

In profil F is in al de peilraaijen, de overeenkomst der ellips de grootste;

bij de regte lijn bestaan zelfs zeer groote verschillen, in peilraai III tot

10,1 duim, het grootste der gevondene afwijkingen, al hetwelk pleit voorde

aanneming der ellips boven de regte lijn,

In profil G is eveneens de overeenkomst van de ellips merkelijk beter

dan bij de regte lijn; hetgeen ook ten slotte in het profil H kan worden

opgemerkt; alleen in de eerste peilraai van dit profil staat de ellips achter

bij de regte lijn, hoewel het verschil gering is.

Ofschoon dan de regte lijn, als lijn der snelheden, geen zeer groot verschil

met de waarneming zal geven, in omstandigheden, gelijksoortig met die der

hier behandelde profilen, zal echter de elliptische boog merkelijk betere over-

eenkomst geven, en alzoo de voorkeur verdienen. Opmerkelijk is het, dat de

gemiddelde snelheid uit de waarnemingen (de eerste medegerekend) in elke

peilraai zoo weinig verschilt met die uit de ellips en regte lijn afgeleid; bij

de ellips is zelfs in vele peilraaijen die gelijkheid volkomen, en verschilt ner-

gens meer dan 0,9 duim met die der waarnemingen; bij de regte lijn klimt

dit verschil tot op 1,7 duim. Ook de gemiddeld'^ snelheid uit de formule

van Ettelweiiv, hoewel grootere afwijkingen gevende, zou nog in vele ge-

vallen bruikbare uitkomsten leveren; doorgaans zijn de gemiddelde snelheden

uit de formule van Ettelwein te groot. De coëfficiënt n zou door eene

geringe vergrooting meer overeenstemmende uitkomsten geven, of wel, daar

eigenlijk hier voor de diepte in de peilraai genomen is de laagste stand van

den lachometer, en die diepten eigenlijk, blijkens de tcekening der profilen,

iets meer bedroegen, zoo zou door het in rekening brengen der werkelijke

diepten, ook zonder de wijziging van den coëlïicient n, de overeenkomst met

de waarnemingen verbeterd kunnen worden.

8*
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Besciiouwt men nu nog de snelheden in dezelfde horizontale lijn en be-

paaldelijk in den waterspiegel, dan ziet men al dadelijk dat voor de lijn der

snelheden in die rigting, eene kromme lijn en geene regte dient genomen

te worden: immers zijn de snelheden boven de grootste diepte doorgaans do

grootste en nemen af naar de oevers en boven de ondiepten. Hier zou men
dus ook beproeven kunnen of de ordinaten van den boog eener ellips, de

snelheden in den waterspiegel kunnen voorstellen. De lijn der snelheden in

den waterspiegel is evenwel moeijelijk uit de waarnemingen op te maken,

wegens de bijzondere omstandigheden, die aldaar de juistheid van de aanwij-

zingen van den tachometer zoo twijfelachtig maken. Neemt men aan dat in

de verticale peilraaijen, de snelheden door elliptische bogen zijn voor te stel-

len en men in de hier behandelde proeven, daarvoor mag nemen de ellipti-

sche bogen die wij uit de leer der kleinste kwadraten hebben afgeleid, even

als wij dit gedaan hebben bij de toepassing der formule van Ettelwein,
dan kunnen de snelheden in den waterspiegel, uit die vergelijkingen afgeleid,

tot ons onderzoek dienen.

Dewijl men vooraf in den waterspiegel geen bepaald punt voor het mid-

delpunt der ellips, die de snelheden bepalen zal, kan aannemen, zoo stellen

wij voor de vergelijking van de lijn der horizontale snelheden cone uitdruk-

king van den vorm

" = « + /?«+ 7 <"•••. (9);

waarin u de aanwijzing van den unster voorstelt, «, js en y standvastige coëüi-

cienten en t den afstand der waarnemingen, te beginnen van een willekeurig

punt. Neemt men die afstanden allen even groot en gelijk aan de eenheid,

dan hoeft men voor n waarnemingen, door de methode der kleinste kwadraten :

3(3n2+ 3n + 2) 1.S(2«+1) 30

n{H— l){n— 2)
^ n(n— !)(«— 2)

, , -,
,

12(2n+l)(S«+ll) 180
«/„_ i\^„ o^ T

n(n+l)(n— l)(7i2—4) n(„_i)(„ï_4)

180 180

n(n— l)(n— 2)
^" ""

n{n— l){n^—i)
"'""^

n(n+l)(n-l)(n2— 4)
^' "'

De coënicionton „, /? en / bepaald zijnde, zoo iieeftmen voor de halve eerste

of grnole as:

n



VAN HET WATER IN RIVIEREN EN DE WERKELIJKE SNELHEID. 'il

on voor de abscis van het middelpunt;

27

De tafel III, hierachter gevoegd, bevat de vergelijking der uitkomsten ver-

kregen door deze berekening, de snelheden in den waterspiegel uit de ver-

ticale ellipsen afgeleid tot grondslag nemende. Het blijkt uit deze tafel, dat

werkelijk de snelheden in den waterspiegel door de ordinaten eener ellips

zijn voor te stellen, dewijl nergens de afwijkingen tusschen de aldus opge-

maakte snelheden veel afwijken van die uit de verticale peilraaijen afgeleid.

In de prolilen A en E van 1790 en in E van 1792 is de grootste diepte

aan de oevers en niet in het midden van het profil; aldaar verandert dan

ook de lijn der snelheden in eenen hyperbolischen boog. Meer algemeen

zal men dan kunnen stellen, dat de lijn der horizontale rigting door eene

tweede magts vergelijking kan worden aangewezen, die eene ellips of hyper-

bool voorstelt, naar mate de waterdieptc langs de oevers of in het midden

het kleinste is. In de tafel is mede opgegeven de abscis in voeten van het

middelpunt der ellips of hyperbool, die de lijn der snelheden voorstelt, benevens de

lengte van de halve groote of tweede as, de plaats van den oorsprong der

coördinaten in de breedte van den waterspiegel. De afstand van den oor-

sprong lot de eerste peilraai is tevens de afstand waarop de peilraaijen van

elkander gesteld waren. Er schijnt geen bepaalde betrekking te bestaan tus-

schen de assen en de breedte van den waterspiegel, evenmin als in de ver-

ticale ellipsen, tusschen de assen en de overeenkomstige diepte; zoodat er voor als

nog wel geen ander middel zal bestaan om de juiste gemiddelde snolheid in

oenig rivierprofil te vinden, dan door de onmiddelijke waarneming vim de

snelheid in een genoegzaam groot aantal punten van dat profil.

Als benadering zou men het gemiddelde der snelheden in den waterspie-

gel kunnen nemen, en uit dat gemiddelde door de formule van Ettelwein

de gemiddelde snelheid in het profil afleiden, door voor de diepte te nemen

de middelbare diepte in het profil. Past men deze rekenwijs toe op de hier

behandelde profilen, zoo verkrijgt men de uitkomsten in de tafel IV bevat;

alwaar de totale middelbare snelheid in elk profil berekend is, zoowel uit de

middelbare snelheid in den waterspiegel onmiddelijk door de waarnemingen

gegeven, als uit de middelbare snelheid in den waterspiegel, die men ver-

krijgt door de elliptische bogen uit de methode der kleinste kwadraten al-
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o

o

«releid. Tevens zijn in die tafel opgenomen de gemiddelde snelheden, gevon-

den door uit de snelheden in drie peilraaijen het gemiddelde te nemen; welk

"emiddelde wij reeds hiervoren gebruikt hebben in plaats van de uitkom-

sten die men door het gebruik van drijvers, volgens de aanwijzing van den

(ieneraal Kraijenhoff, zou verkregen hebben. De afwijkingen tusschen do

femiddeldo snelheden in het profil, verkregen door den tachometer en die,

door de formule van Eytelweiiv uit de snelheden in den waterspiegel be-

rekend, zijn niet zeer groot; die formule zou dan in de meeste gevallen zeer

goed te gebruiken zijn, en alleen de kennis vereischen van de gemiddelde

snelheid in den waterspiegel, die vrij naauwkeurig door drijvende ligchamen,

althans in gunstige omstandigheden, kan verkregen worden. De gemiddelde

snelheid uit drie peilraaijen in elk profil, die men als nagenoeg overeenko-

mende met de aanwijzing der Kraijenholfsche drijvers kan aanmerken, komen

echter nog nader aan het gemiddelde uit de waarnemingen; zoodat ten slotte

die wijs van waarnoming nog wel de verkieslijkste blijft.

Het is welligt hier niet geheel te onpas aan te merken, dat de onderstel-

ling, gewoonlijk aangenomen, dat de KraijenholTschc drijver, reeds vroeger

door Cabeo voorgesteld, de gemiddelde snelheid geeft van het water, stroo-

mende in de peilraai waarin de drijver voortgaat, op geen eigenlijk bewijs

steunt. Stelt men zich eenen waterstroom voor, waarin de snelheid in de

o|)volgende profilen niet verandert, en daarin eenen drijver gesteld, dan zal

dil werktuig eene zekere snelheid aannemen, grooter dan de kleinste en klei-

ner dan de grootste snelheid in die peilraai. Op eenige punten zal dan do

drijver eene versnellende en op andere eene vertragende drukking ondervin-

den. De drijver eene eenparige beweging verkrijgende, zoo moeten de ver-

snellende drukkingen evenwigt maken met de vertragende. Kan men nu, zoo

als uit de hier medegedeelde berekeningen blijkt, zonder groole onnaauwkou-

righeid aannemen, dat de snelheden in eene zelfde peilraai afnemen volgens

de ordinaten oener regte lijn, dan is het niet moeijelijk in te zien, dat de

som der versnellende drukkingen gelijk zal zijn aan die der vertragende, als

de drijver beweegt met do snelheid, bchoorende tot de halve diepte, en alzoo

voortgaat met de middelbare snelheid. Doch is de ware lijn der snelheden

geene regie lijn, maar bijv. nabij eenen elliptischen boog, dan is de aange-

gcnomene onderstelling niet meer juist. Men kan zich hiervan gemakkelijk

overtuigen door in eene der hier berekende elliptische bogen de gemiddelde

snelheid te berekenen en dan de verschillen te nemen tusschen die snelheid



VAN HET WATER IN RIVIEREN EN DE WERKELIJKE SNELHEID. 'io

en de werkelijke snelheid in elk punt der peilraaij de som der vierkanten

van de positieve verschillen zal dan niet gelijk zijn aan de som der vier-

kanten van de negatieve, hetgeen zou moeten plaats hebben voor de ge-

lijkheid tusschen de positieve en negatieve drukkingen. Daar nu de drij-

ver voortgaat met de snelheid, waarbij de zoo evengenoemde gelijkheid be-

staat, kan die snelheid niet de gemiddelde snelheid zijn. Doch men zal te-

vens kunnen zien dat het verschil van die snelheid met de middelbare zeer

gering is.

Voor sommige berekeningen betrekkelijk den loop van het water in rivie-

ren en kanalen is de kennis van de middelbare snelheid, die het water in

cenig profil bezit, niet voldoende ; men dient de snelheid in elk punt te ken-

nen, of althans men dient te kunnen nagaan den invloed, dien de afwijkingen

dier snelheden van de middelbare snelheid hebben kunnen. De toepassing

der bekende formule van Bellanger, die de betrekking geeft tusschen het

verval in den waterspiegel van twee achtereenvolgende profilen, de snelheid

van het water en de gedaante van het bed der rivier bekend zijnde, kan

hier ten voorbeeld strekken. Indien namelijk het zoo even genoemde vervul

voorgesteld wordt door z, de wederstand, dien het water tusschen die profilen

door wrijving, aankleving enz. ondervindt door W, en eindelijk de valhoogte,

bchoorende bij het boven en beneden profil door Ho en Hj, zoo is ; = W +
Hl — Ho. Maar de geldigheid dier formule vereischt dat de snelheid in elk

punt van hetzelfde profil niet veel afwijkt van de middelbare snelheid; want

de naauwkeurige waarde voor H, en Ho is eigenlijk het gemiddelde der val-

hoogten, behoorende tot de Avare snelheden in elk profil. Is dan de snelheid

V in n punten van het profil waargenomen, dan is de juiste waarde van de

1 i;'' 1
overeenkomstige grootheid H, - .S' — = 2'^)^ Is daarentegen de mid-

delbare snelheid -^v, dan wordt voor die zelfde grootheid genomen-
^^

(-f)';

en het zal te bezien staan of men die twee waarden met elkander mag ver-

wisselen. Wel is waar toonen de toepassingen der formule van Bellanger

op de Nedei'landsche hoofdriviercn, dat de term H, — II^ in vergelijking

van W meestal van geen belang is, en alzoo kleine veranderingen in de af-

zonderlijke termen hier van geen invloed kunnen zijn; doch dit is niet al-

tijd het geval bij zeer digt achter elkander gelegene profilen. Hoe dit ook

zij, het is niet onbelangrijk te bepalen of de aangewezene verbetering voor

den term II groot of klein is.
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De waarde van —(iv)^ is altijd kleiner dan die van -sus en de aan

te brengen verbetering is dus positief: want laat de middelbare snelheid in

iipt profd zijn v' oïv' = -^v, en de afwijking tusschen de ware snelheid in

ocnig bepaald punt van het profil 3, alzoo u = v' ± 3^ zoo is dan uit

- -E V = v' , ± 2 S =^0; verder

en dus

iv' = ^v"^ + e3* = nv'ï +s5'

1

n

waaruit het gestelde blijkt. De waarde van H uit de middelbare snelheid is

dan altijd kleiner dan de juiste waarde waarvoor zij is in plaats gesteld. De

liier behandelde waarnemingen van Brünings geven gelegenheid om dit ver-

schil bij de Nederlandsche hoofdrivieren te onderzoeken.

De aanwijzingen u van den tachometer zijn evenredig met de valhooglen

lot do snelheden behoorende, of wel men heeft n = « / m en dus

1 «»
ïv^ = Zxi,

2,gn ^gn
ïilsmede

^g ~ ~W ~ ^g\^) '

derhalve

1 . «'' «2/1 \— ï»' = 1-2" — U ).
qn 2 ö 2<7 Vn /2?

Door dan het verschil tusschen het gemiddelde der aanwijzingen van den

tachometer, en de tachometer-aanwijzing behoorende bij de middelbare snel-

2 •

beid van hot profil, te vermenigvuldigen met — , zal men de vermeerdering

vinden voor den term II in elk profil. De onderstaande tafel bevat do iiil-

knmsten der berekening.
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I. TAFEL VOOR DE SNELHEDEN IN RIJNLANDSCHE DUIMEN,

BEIIOORENDE BIJ DE AANWIJZINGEN VAN DEN UNSTER OP DEN

TACBOMETER VAN BliCMXG.S.

i S 'snelheid,

H ai IN
j

co &3
'

S5 e
1
DUIMEN.

3 ta

VEK-

SOHIL.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

20,958

22,639

24,206

25,674

27,058

28,380

29,641

30,851

32,016

33,139

34.226

35,280

36,302

37.297

88,266

1,681

1,567

1,468

1,384

1,322

1,261

1,210

1,165

1,123

1,087

1,064

1,022

0,995

0,969

0,945

o
I 2 'SNELHEID
« B

;
IN

er" tó
i

5 o
I
DUIMEN.

é «
I

22 40,134

VER-

SCHIL.

21 39,211

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

41,036

41,al8

42,783

43,630

44,461

45,277

46,078

46,866

47,751

48,403

49,267

49,983

50,621

51,458

87 52,047

0,923

0,902

0,882

0,865

0,847

0,831

0,816

0,801

0,788

0,885

0,652

0,864

0,716

0,638

0,837

0,589

jjj
£ !SNELHE1D|

IN

DUIMEN.

VER-
SCHIL.

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

52,746

53,436

54,116

54,789

55,453

56,109

56,758

57,399

58,033

58,661

59,281

59,896

60,504

61,106

61,703

62,293

0,699

0,690

0,680

0,673

0,664

0,056

9,649

0,641

0,634

0,628

0,620

0,615

0,608

0,602

0,597

0,590

1
-^ SNELHEID

IN

DUIMEN.

02,878

63,557

64,031

64,600

65,165

65,724

66,279

66,829

67,374

67,915

68,452

68,985

69,514

70,038

70,559

71,076

VER-
SCHIL.

0,585

0,679

0,474

0,569

0,565

0,559

0,555

0,550

0,545

0,541

0,537

0,533

0,529

0,524

0,621

0,517

AANMERKINGEN.

Op eenige kleine

verschillen na, waar-

schijnlijk aan reken-

fouten toe te schrij-

ven, kan men de ge-

tallen uit deze tafel

berekenen door de

formule

:

V = 8,556 i/«.

V de snelheid, en «

de Unster -aanwij-

zing zijnde.
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II. VERGELIJKING DER OVEREENKOMSTEN
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III. VERGELIJKING DER SNELHEDEN IN DEN WATERSPIEGEL.
PROEVEN VAN 1790.

SNELHEDEN

AANGE-
NOMEN

I

II

III

IV
V
VI
VII

Jviii

IX
X!

XI
XII

55,7

50,0

4S,5

43,5

41,7

40,9

41,2

40,6

40,9

40,3

44.0

42,4

III

IV
V;

Vl!

VJI

>VIII;

1' 45,4

Ili 46,7

47,7

45,9

38,.3

32,fi

25.8

25,1

l!

II

III

IVi

vj

1

II

III

IV
V
VI
VII

42,4

4G,6

47,3

49,e

46,3

31,0

35,8

38,8

41,7

42,3

43,8

42.7

I S3.0

II 28,7

II|! 28,8

IV 33,0

i; 42,5
11' 40,6

33,8

4i,4

43.0

32,9

BERE-
KEND.

54,4

51,0

47,9

45,2

43.0

41,3

40,1

39,7

39,9

40,7

42,1

44,1

47,0

46,6

45,3

43,3

40.2

35,9

29,0

20,1

42,4

46,3

48,3

48,6

47,3

31.0

35,7

39,1

41,4

42,7

43,3

43,0

TER-
SCiUL-
LEN.

A.4N11F.RKIi\GEN.

+

+

1,3

1,0

0,6

1,7

1,3

0,3

1,1

0,9

1,0

0,4

1,9

1,7

— 1,6

+ 0,1

+ 2.4

+ 3,6

— 1,9

— 3,3

— 3,8

+ 5,0

O

^ 0,3

— 1,0

+ 1,0

— 0,5

O

+ 0,1— 0,3

+ 0,3

— 0,4— 0,5

— 0,3

83,2 — 0,2

:;7,8 + 0,9

28,9 — 0,1

33.6 O

III

IV

V
VI

40,7

42,4

i
42,S

' 4I,'J

' 39.6

35,7

1.8

1.8

3.0

1,5

S.4

2.8

Vergelijking der hyperbool: t in voeten uitgedrukt, u de aanwijzing van

unster: u = 46,030 — 0,047 643 t + 0,01)0 023 11 (^
Halve tweede as: 1)63,98 voeten.

Oorsprong der coördinaten: 126 voeten links van de eerste peilraai.

Abseis van het middelpunt: 1030,77 voeten.

Breedte van den waterspiegel: 1638,0 voeten.

Vergelijking der ellips: u = 29,045 + 0,008 657 t — 0,000 030 975 t-

llalve groote as: 903,03 voeten.

Oorsprong der coördinaten 116,67 voeten links van de eerste peilraai.

Abseis van het middelpunt: 117,06 voeten.

Breedte van den wateripiegel : 1050,0 voeten.

Vergelijking der ellips: u = 17,93 + 0,008 082 t — 0,000 131 080 t-

.

Halve groote as: 595,84 voeten.

Oorsprong der coördinaten: 89,5 voeten links van de eerste peilraai.

Abseis vau het middelpunt: 330,39 voeten.

Breedte van den waterspiegel: 537,0 voeten.

Vergelijking der ellips: u = 7,710 + 0,080 834 t — 0,000 091 72S t'

Halve groote as: 527,45 voeten.

Oorsprong der coördinaten 72 voeten links van de eerste peilraai.

Abseis van het middelpunt: 440,63 voeten.

Breedte van den waterspiegel: 576,0 voeten.

Vergelijking der hyperbool: u = 22,550 — 0,165 090 t + 0,000 (JOO t'.

Halve tweede as: 230,68 voet. Oorsprong der coördinaten: 57 v. links van de U peilraai.

Abseis van het middelpunt: 137,53 voeten.

Breedte van den waterspiegel : 288,0 voeten.

Vergelijking der ellips: u = 19.140 + 0,050 358 t — 0,000 106 857 l'.

Halve groote as: 628 20 voeten.

Oorsprong der coördinaten 84 voeten links van de eerste peilraai.

Abseis van het middelpunt 235,62 voeten.

Breedte van den waterspiegel: 588,2 voeten.
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PROEVEN VAN 1792.

SNELHEDEN

AANGE-
I
KOMES

u
/

^'

f
VII

yVIIl

/ 1

II

III

IV
V
VI
vil

1

11

III

IV
v'

I

II

III

IV
V
VI
vil

/

47,0
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PROEVEN VAN 1792.
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IV. MIDDELBARE SNELHEDEN IN DE PROFILEN,

LIT DE WAAR.NEMI.NGEN EN UIT VERSCHILLENDE WIJZEN VAN BEREKENING.



OVER DE BETREKKING TUSSCHEN DE GEMIDDELDE SNELHEID

VEUGELIJKING DER VVAARGENOMENE MET DE BEREKENDE SiNELHEDEN.

WAARNEMINGEN VAN 1790.

PBOFIL A (320 RIJNLANDSCHE HOEDEN BOVEN DE MONDEiN VAN DE WHAAL EN HET I'ANNERDENSCHE KANAAL.)

Gemiddelde snelheid uit t> = (1—0,002^) c

o = SO,l duim.

Vergelijking der ellips;

r* = 3067,87 — 1,464.1 (».

Vergelijking der regie lijn;

V = 58,740 — 0,.W5 (.

Vergelijking der ellips

;

ui = 2343,9 — 1,7086 (».

Vergelijking der regto Hjn:

II = 51,369 — 0,533 (.



VAN HET WATER Il\ RIVIEREN EN DE WEUKELUkE SNELHEID. oo

VEBVOLG VAN PROFIL A.

PEILRAAI IV.



OVER DE BETREKKING TÜSSCHEN DE GEMIDDELDE SNELHEID

VERVOLG VAN mOFIL A.

PEfLBAAI VIL
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VEllVOLG VAN PRUFIL A.

Gemiddelde snelheid nit i; =(1—0,002 A; c.

V z= 39,2 duim.

Vergelijking der ellips

:

uï = 1662,.5 — 1,3490 ('

.

Vergelijking der regte lijn;

B = 41,746 — 0,349 I.

Gemiddelde snelheid uit v = {1—0,002 h} c.

V =r 42,6 duim.

Vergelijking der ellips ;

v^ — 1942,40 — 2,46fi f^

.

Vergelijking der regte lijn :

i- = 46,181 — 0,633 t.

Gemiddelde snelheid uit k = (1-0,002 h) c.

V = 40,9 duim.

Vergelijking der ellips:

D» = 1803,6 — 1,4166(2.

Vergelijking der regte lijn :

V = 43,767 — 0,186 '.



36 OVEK DE Iil-TKEK.K1NG TUSSCHEN DE GEMIDDELDE SNELHEID

WA.AIINEMINGEN VAN 1790.

PROFIL B. (250 RIJ.NL.INDSCIIE ROEUE.N BEKEUE.N IIET PUNT VAN SEPARATIE)

PEILRAAI 1.
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VERVOLG VAN PROFIL B.

PEILRAAI IV.
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VERVOLG VAN PROFIL B.



V.\N HET WATEK liV KIVIEREN EN DE WERKELIJKE SNELHEID.

WA.iRNEJIINGEN VAN 1790.

PROFEL C. [ly HET PANNERDENSCHE KANAAL -lO RIJNLAXDSCHE ROEDEN BENEDEiV HET PUNT VAN SEPARATIE.)



w OVER DE BETREKKING TUSSCHEN DE GEMIDDELDE SNELUElü

VERVOLG VA.N PROFIL C.

PEILRAAI IV.
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WAARNEMINGEN VAN 1790.

PROFIL D. (iNEnER-RU.N, 975 RIJNLANDSCHE ROEDEiN BOVEN DE.N' IJSSELMOMD.)

PEILRAA! J.



42 OVER DE BETREKKING TUSSCHEN DE GEMIDDELDE SNELHEID

VEnVOLG VAN PROFIL D.

PEILRAAl IV.
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VERVOLG VAN PROFIL D.

PEILBAAI VII.

ü
^
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W/VARNEMINGEN VAN 1790.

PROFIL E. (IJSSELMONÜ, 160 RIJNLANDSCUE ROEDE.N BENEDEN UET l'LNT VAN SEPARATIE)

PEILRAAI I.
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WAARNEMINGEN VAN 1790.

l'BOFIL F. (NEDER-RIJN, 135 RIJNLA.NDSCIIE ROEDEN BENEDEN DEN .MO.ND V.4N DEN IJSSEL.)



OVER DE BETREKKING ÏÜSSCHEN DE GEMIDDELDE SNELHEID

VERVOLG VAN PROFIL

rEILflAAl TV.



VAN HET WATER IN RIVIEREN EN DE WERKELIJKE SNELHEID. 4/

WAARNEMINGEN VAN 1792.

1'HUFIL iV. (.\EDER-HIJ.\, 1130 R1JXL.4.ND,SCUE ROEOE.N boven den IJ;>SEL5IU.\D.)

•

PEILR.\.\I I.
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VERVOLG VAN I'ROFJL A.

1'F.ILRAAI IV.
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VERVOLG VAN PROFIL A.

PEILRAAI VII. PEILRAAI VIII.

SNELHEID DIT DE

1

2
3
4
5
6
7
S

9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24

25
26
27
23
29
30
31

32
33
34
35
36

56.8
60.5

60.5
61.7
62.9

61.7

59.9

60.5

61.1

59.3
60.5

60.5

55.5

57.4
57.4

57.4

57.4

56.8
56.8
59.3

59.3
54.1

56.1

54.1

54.1

51.5

51.5
52.7

52.7
52.7
52.7

51.5
49.3
45.3

46.1

41.9

1

Gem.
I

55.8

61.0
61.0

61.0

60.9

60.8

60.7

60.6

604
60.2

60.0
59.8

596
59.3

59.0

58.7

58.3

58.0

57.6
57.2
56.8

I

56.3

i

55.8

I
55.3

!
54.7

1
54.1

I 53.6

I 52.9

I

51.6

50.8
50.1

I

49.3

48.3
47.5

40.5

: 45.5

44.5

I
55.7

63.8

63.4

62.9
62.5

62.0

01 6

61.1

60.7

00.3

59.8
594
58.9

58.5

58.0

57.6

57.1

56.7

56.2
55.8

55.4
54.9
54.5

54.0

53.6

53.1

52.7
52.2

51.8
51.3
50.9

50.4

50.0
49.6

49.1

48.7

J8Ji
56.2"

VERSCHILLEN.

— 4.2
— 0.5

— 0.5

+ 0.8

+ 2.1

+ 1.0

~ 0.7

+ 0.1

+ 0.9
— 0.7

+ 0.7

+ 0.9

_ 3.8

_ 1.6

— 1.3

— 1.1

_ 0.6

— 0.8

_ 04
+ 2.5

+ 30
_ 17
+ 0.8

— 0.6

O
-2.1
— 1.4

+ 1-t

I + 1.9

!
+ 2.6

+ 3.4
' + 3.2

!
+ 1.8
— 1.2

+ 0.6— 2.6

; + o:f

— 7.0
— 2.9
— 2.4

— 0.8

+ 0.9

+ Ó.1

— 1.2

_ 0.2

+ 0.8

_ 05
+ 1-t

+ 1.6

— 3.0

_ 6
_ 0.2

+ 0.3
-J- 0.7

-J- 0.6

+ 1.0

+ 3.9
— 0.6
— 0.4

+ 2.1

+ 0.5

+ 1.0
— 1.2
— 0.7

+ 0.9

+ 1.4

+ 1.8

+ 2.3

+ 1.5

— 0.3
— 3.8
— 2 6
_ 6.3

Gemiddelde snelheid tiit u = (!—0,002 /i je.

V = 5G,7 duim.

Vergclijliing der ellips

:

c-i = 3731,3 — 1,2869 <2.

Vergelijking der rcgte lijn :

V = 64,270 — 0,446 (.

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38

SNELHEID UIT DE

^g

Gem.

46.9
51.5

51.5

50.0

51.5
52.0
54.1

52.7

55.5

54.1

54.1

52.7
52.7
52.0

51.5

50.6
49.3

48.4

52.7
52.7

51.5
50.0
500
48.4

48.4

50.0

48.4

46.9
45.3

45.3

41.9
43.6

42.8

42.8

38.3

36.3

36.3
34.2

48.3

53.9

53.9
53.8

53.8
53.7
53.6

53.4

53.3

53.1

53.0

52.8
52.5
52.3

52.0

51.8

51.5

51.0
50.6

50.2

49.9
49.5

49.0

48.4

48.0

47.4

46.8

46.2
45.5

44.9

44.2
43.5

42.7

41.8

40.9

40.0
39.1

38.2

37^
48.5

S 3

565
561
55.7

55.3

54.8

54.4

54.0

53-6

532
52.8

523
51.9
51.5

51.1

50.7
50.3

49.8
49.4

49.0

48.6
48.2
47.8
47.3

46.9
46.5

46.1

45.7

45.2
44.8
44.4

44.0
43.6
43.2
42.7

42.3

41.9

41.5

41J^
49.6

VERSCHILLEN.

— 7.0
— 2.4

— 2.3

— 3.8
_ 2.2

_ 1.6

+ 0.7

_ 0.6

+ 2.4

+ 1.1

+ 1.3

+ 0.2

^ 0.4

O
_ 0.3

— 0.9

_ 1.7

_ 2.2

+ 2.5

2.8

2.0

1.0

1.6

0.4

1.0

3.2

2.2

1.4

, 0.4

+ 11
_ 1.6

+ 0.9

+ 1.0

+ 1.9

_ 1.7

_ 2.8

_ 1.9

— 2.9

+
+

+

+
+

— 9.6
— 4.6
— 4.2
— 5.3
— 3.3
— 2.2

+ 0.1
— 0.9

+ 2.3

+ 1.3
+ 1.8

+ 0.8
+ 1.2

+ 0.9

+ 0.8

+ 0.3
— 0.5
— 1.0

+ 3.7

+ 4.1

+ 3.3

+ 2.2

+ 2.7

+ 1.5

+ 1.9

+ 3.9

+ 2.7

+ 1-7

+ 0.5

+ 0.9
— 2.1

O
— 0.4

+ 0.1

— 4.0
— 5.3
_ 5.2
_ 6.9

-. 0.2
I

- 1.3

Gemiddelde snelheid uit u = (1—0,002 /i)c.

!- = 49,9 duim.

Vergelijking der ellips :

u' = 2907,7 — 1,0526 tl.

Vergeiyking der regte lijn

;

V = 56,925 - 0,427 '.

«IS- EN >ATl'URK. VERR ItïR KOMNiU,. *KAUl;MIi;. ULEI. III.
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WAARNEMINGEN VAN 1792.

PROFIL B. (NEUEll-RIJN, 1'55 IIIJMLANDSCIIE ROEDEiN BE.XEDEN DEiN' IJSSEI.MO.\D.)

PEILRAAI I. TEILRAAI II. PEILRAAI III.

ld



VAN UET WATER IN RIVIEREN EN DE WERKELIJKE SNELHEID.

VERVOLG VAK PaoFlL B.

PEILRAAI IV.

SNELHEID CIT DE

VKRSCUILLEN.

Gem,

PEILRAAI V.

SNELHEID DIT DE

VERSCHILLEN.

Gemiddelde snelheid uit v= (1—0,002/.) c.

V = 46,3 duim.

Vergelijking der ellips

:

1-2 = 2366,0 — 1.2478 (ï.

Vergelijking der regte lijn:

V = 50,797 — 0,436 (.

1 47.8 43.4 45.3 + 4.4

2 47.8 ! 43.4 44 9 + 4.4

3
j

4G.9 ' 43.3 44.6 + 3.3

4 i 43.G 43.3 44.3 + 0.3

5
I

43.6
I

43.2 i 44.0 + 0.4

G ' 43.G 1 43.1
!
43.6 + 0.5

7 43.6
I

43.0 43.3 + 0.6

8 43.6
I

42.8 ;
43.0 +08

9 40.1 !
42.7

!

42 6 — 2.6

10 41.9 42.5 42 3 — 0.6

U 40.1 42.4 42.0 — 2.3

12 39.2 42.1 41.G — 2.9

13 38.3 41.9 41.3 - 3.6

14 41.9 41.7 41.0 + 0.2

15 40.1
,

41.4
!

40.7 — 1.3

16 43.6 41.1
I

40.3 + 2.5

17
I

40.1 . 40.8 ' 40.0 — 0.7

18 41.0 • 40.4 39 7 + 0.6

19 38.3 ' 40.1 .39.3 — 1.8

20 38.3 39.7 39.0 — 1.4

21 ' 39.2
I

39.3 ' 38.7 — 0.1

22 38.3
j

38.9
I
383 — 0.6

23 37.3 38.5 ' 38.0 — 1.2

24 3Ü.3 38 O i
37.7 — 1.7

25 36.3 37 5
'

37.4 — 12
26 36.3 ! 37.0

j

37.0 - 0.7

27 38.3 ! 36.4 ,
36.7 + 1.9

28 38.3 35.8 i 36.4 + 2.5

29 36.3 35 2 36.0 + 1.1

30 36.3 34.5 35.7 + 1.8

Gim. 1i0r6~~4ar 40.7 |"4^o:2

+

2.5

2.8

2.3

0.7

0.4

O
0.3

0.6

2.5

0.4
— 1.9
— 2.4
— 3.0

+ 0.9
— 0.6

+ 3.3

+ 0.1

+ 1.3
— 1.0
— 0.7

+ 0.5

O
— 0.7
— 1.4

— 1.1

— 0.7

+ 1.6

+ 1.9

+ 0.3

+ O.G

^5J

PEILP.AAI VI.

Gemiddelde snelheid uit n — (1—0,002A) c.

V = 40,9 duim.

Vergelijking der ellips:

i.2 = 1894,0 — 0,7618(2.

Vergelijking der regte lijn :

V = 4.5,604 — 0,330 (.

1

2
3
4

5

G
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39

Gem.

SNELHEID DIT DE

il
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VERVOLG VAN PROFIL B.

PEILRAAI Vil,



VAN HET WATER IN RIVIEREN EN DE WERKELIJKE SNELHEID.

WAARNEMINGEN VAN 1792.

PROFIL C. (iJSSELMOiNU, 160 RUiNLANDSCHE RÜEDE.N BENEÜEN HET PU.XT VAK SEPARATIE)



OVER DE liKTREKKlNG TÜSSCHEN DE GEMIDDELDE S.XELHEID

VERVOLG VA."* PROFIL C.

I'EILRA.U IV.



VAN HET WATER IN RIVIEREN EN DE WERKELIJKE SNELHEID. ÜO

WAARNEMINGEN VAN 1792.

PHOFIL D. (.MO.VD VAN HET PAN.VEnDK.NSClIE KANAAL, '275 RIJ.NL. ROEDE.N BENEDEN IIET PUNT VAN' SEPARATIE.

PEILRAAI I.
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VERVOLG VA.N l'ROFIL D.
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VERVOLG VAN PROFIL D.

PEILRAAI VII.



.-)8 OVER DE BETREKKING TUSSCHEN DE GEMIDDELDE SNELHEID

WAARNEMINGEN VAN 17Ü2.

OFIL E. l^ail I1UNLA:<DSCIIE roeden boven den mond van de waal en het PANNERDENSCIIE KANAAL.)

PEILRAAI I.

SSELHEÏD CIT DE

g3

VEKSCUILLES.

PEILRAAI III.

1



VAN BET VVVTEK ll\ RIVIEREX EN DE WERKELIJKE SNELHEID. sy

VERVOLG VA.N PROFIL E.

PEJLRAAI IV. rElLR.\AI V. PEILRAAI VI.

SSCLUEID UIT DE

8
9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
in
20
21

22
23
24
25
26

Gem.

SKELHBID niT DE

VERSCHILLEN.

1

2

3
4
5

6 5
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VERVOLG VAN PROFIL E.

PEILRAAI Vil.



VAN HET WATER IN RIVIEREN EN DE WERKELIJKE SNELHEID. 01

VERVOLG VAN PROFIL E.
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VERVOLG VA^ pnoFiL E.

PEILRAAI XUL



VAN HET WATER L\ RIVIEREIV EN DE AYERKELUKE SNELHEID. tJ3

WAARNEMINGEN VAN 1792.

PROFIL F. (aOND VAN DE WAAL, 250 RIJ.\LA>'DSCHE ROEDEN BENEDE.N' UET PUNT VAN SEPARATIE).

PEILR\AI I. PEILRAAI II. PEILRAAl III.

SNELHEID UIT DE

1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

(jem.

11
41.9
41.9

42.8

44.5

43.6

42.8

43.6

42.8

43.6
42.8

43.6
43.6

43.0

44.5

42.8
43.6

41.9

41.0

42.8
41.9

41.9

41.9

42.8

41.0

41.0
41.0
40.1

40.1

38.3

36.3

36.3

36.3

35.3
34.2

41.4

44.2
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VERVOLG VAN PROFIL F.
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VKKVOLG VA.> TRUFIl. 1'.

PEILRVAI VIL
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VERVOLG VAN PROFIL F.

PEILRAAl X.



VAN HET WATER IN RIVIEREN EN DE WERKELIJKE SNELHEID. Ü7

WAARNEMINGEN VAN 1792.

PRUFIL Gr. (NEDEIi-RUN, 975 RIJNLANDSCHE ROEDEN BOVEN DEN IJSSELMü?(D).



08 OVER DE BETREKKING TUSSCIIEN DE GEMIDDELDE SNELHEID

Vervolg vak pp.ofil G.

Gemiddelde snellieid uit i; = (1-0,002 h)c.

V = 49,4 duim.

Vergelijking der ellips

:

V'. = 2684,6 — 2,6802 ('.

Vergelijking der regte lyn:

t = 16,001 — 0,790 I.

Gemiddelde snelheid nit v = (1— 0,002 A)c.

f = 46,6 daim.

Vergelijking der ellips:

il = 23S7,5 - 1,9098 (».

Vergelijking der regte lijn:

V = 51,885 — n,S66/.

Gemiddelde snelheid uit i; = (1—0,002 AJc.

V = 49,5 duim.

Vergelijking der ellips

:

i'2 = 2647,7 — 3,8274 11.

Vergelijking der regte lijn :

K = 55,921 — 0,973 «.
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VERVOLG VAN PROFIL G.

PEILRAAI VIT.



70 UVEll DE BETREKKING lüSSCHEN DE GEMIDDELDE SNELHEID

WAARNEMINGEN VAN 1792.

PROFIL H. (l.N DEN IJSSELMOND, 160 RIJNLANDSCHE ROEDEN BENEDEN HET PUNT VAN SEPARATIE.)

PEILRAAI I.
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VERVOLG VAN PROFIL H.

PEILRAAI IV.
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ONDERZOEK,
HOE DE

RIGTINGEN VAN DE HOOFDASSEN DER LIGCH4MEi\,

EN DE

WAARDEN HlJiNER MOMENTEN VAN TRAAGHEID

TEN OPZIGTE VAN DIE ASSEN,

IN VEKBAND STAAN MET HET ALS OORSPRONG GEKOZEN PUNT.

HOOR

J. BADOIS GHIJBEJ).

—gc <e»^=T-

Zoowel bij de beschou wing van de draaijeiide beweging der ligchamen^

als* bij de daartoe noodigc berekening hunner momenten van traagheid ten

opzigte van de aangenomene draaijings-assen, bekleeden de zoogenaamde hoofd-

assen, en de momenten van traagheid ten opzigte van deze, eene voorname

plaats. Uit dien hoofde zal men voorzeker aan elk onderzoek, dat eene nieuwe

bijdrage tot de juiste kennis van die assen en momenten oplevert, wel eeiiig

gewigt mogen hechten.

Het is overbekend, dat men door elk willekeurig punt, binnen of buiten

eenig ligchaam als oorsprong gekozen, drie onderling regthoekige lijnen trekken

kan, die voor dat ligchaam hoofdassen zijn; en dat men, na de nionicnlcn

van traagheid ten opzigte van die hoofdassen beiekend te hebben, uit de

waarden dier hoofdmomenten, onmiddellijk de waarden kan allciden der momenten

ten opzigte van alle andere assen, die men door denzclfdcn oorsprong kan

laten gaan. Daar echter, in het algemeen, de keuze van een nieuwen oorsprong,

ook nieuwe rigtingen aan de hoofdassen en nieuwe waarden aan de hoofdmo-

menten van traagheid geeft, .schoen het mij niet onbelangiijk te onderzoeken

10
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2 ONDERZOEK, HOE DE RIGTINGEN VAN DE HOOFDASSEN DER LIGCUAMEN,

wolk wedeikeeiig verbnml er lussclien het als oorsprong gekozen punt, en

(Ie genoemde rigtingen en momenten bestaat.

Bij dit onderzoek, dat ik lot lieden elders niet aantrof, en dut ik dus bij

dezen, ook om de uitkomsten die het opleverde, aan de Akademie meen te

mogen aanbieden, stel ik mij voor de volgende vraag op te lossen:

» Indien van ecnig ligchaam het zwaartepunt, de rigtingen der door het

zwaartepunt getrokkene hoofdassen, en de momenten van traagheid ten opzigte

van deze assen gegeven zijn, wil men daaruit de rigtingen der hoofdassen

en de waarden der hoofdmomenten, voor eenen willekeurigen nieuwen oorsprong,

afleiden; en ook omgekeerd, den nieuwen oorsprong met de daaruit voortvloei-

jende rigtingen der hoofdassen zoodanig bepalen, dat de nieuwe hoofdmomenten

gegevene waarden verkrijgen."

In de oplossing dezer vraag, zal het tot bevordering van de duidelijkheid

kunnen strekken, een paar beknopte zegswijzen en eenc zekere doorgaande

onderscheiding van coördinaten-assen in te voeren, die dan echter, om de

noodige gestrengheid te bewaren, vooraf naauwkeurig dienen te worden vast-

gesteld. Alzoo zid ik de hoofdassen, hoefeer het geene lijnen van bepaalde

lengte zijn, grooter of kleiner noemen, naargelang het ligchaam te haren

opzigte een grooter of kleiner moment van traagheid heeft. De gewoonte,

om de momenten van traagheid ten opzigte van drie lijnen, die een stelsel

hoofdassen uitmaken, door de benamingen van grootste, middelbare en kleinste

hoofdmomenten te onderscheiden, zal dus cone onderscheiding dier hoofdassen

zelve, door de benamingen van grootste, middelbare en kleinste hoofdas, ten

gevolge hebben; zoo als dan ook gelijke hoofdmomenten aaideiding zullen

geven, om van gelijke hoofdassen te spreken. Voorts zal ik de hoofdassen,

die het zwaartepunt des ligchaanis tot oorsprong hebben, centrale hoofdassen,

en die welke eenen anderen oorsprong hebben, nieuwe hoofdassen noemen,

hetgeen al verder aanleiding zal geven om de hoofdniomonlen, naar gelang

zij tot het eene of andere assenstelsel behooren, centrale hoofdmomenten of

nieuwe hoofdmomenten Ie noemen.

Eindelijk zal ik, zoo in het nieuwe als in het centrale hoofdnssenslelsel,

eene zoodanige onderscheiding van coordinaten-assen aannemen, dat steeds de

kleinste hoofdas tot as der x, de middelbare tot as der y, de grootste tol

as der z zal dienen; deze onderscheiding zal natuurlijk, hetzij ten aanzien

van de assen der x en y, hetzij ten aanzien van de assen der ij en z,

vervallen, naargelang er tot hel stelsel, bij twee onderling gelijke hoofd-
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momenten een derde behoort, dat grooter of kleiner dan dezen is; terwijl, bij

drie gelijke hoofdmomenten, deze geheele onderscheiding der coördinaten-assen
vervalt.

§
!•

Laten OX, OY, OZ een stelsel centrale hoofdassen, en OX,, O Y,, OZ,
een stelsel nieuwe hoofdassen voorstellen, zoodat O het zwaartepunt 'des lig-

chaams en O, een willekeurig gekozen nieuwe oorsprong is. Indien dan de
coördinaten van eenig punt, in het eerste stelsel door x, y, z, in het tweede
door A-,, ?/,, c worden aangeduid, is:

X = ax^ + a y, + a
, z, + p , x, = a x -\- h ij -\- cz + « ,

]

^ = <=^, + ^y. + o„ -- + r .
,- = a,,.'. + i ,y+ c ,j+ «„ ;

)

wal de beteekenis derhier voorkomende coëfficiënten betreft, heeft men (zieFig.1)
a = Cw.(OX,OX,)

, b = Co5.(OY,0,X,)
, c = tos. (OZ , 0,X,) , 1

a, = fos.(OX,0,y)
,

b, = Cos.[OY ,0J) , c, = tos. (OZ , O.Y ,')

. • (2)

a„ = Cos. (OX
, 0,Z,) , 6, = Cos.(OY,OZ,) . c„ = Cos.(OZ,O^Z) ;)

terwijl j), q, r, de coördinaten van het punt O, op de assen OX, OY, OZ;
zoomede </, «, c<„ de coördinaten van het punt O op de assen 0,X, 0,Y,,

OZ^ verbeelden.

Tusschen deze coördinaten bestaat de onderlinge afhankelijkheid, die aan-
gewezen wordt door een der beide drietallen vergelijkingen:

P = — («« + ««, + a„«
,) , " = — («ï /' + *-? + <-• r) ,1

q = — (t«
-I- J „ -1- è „J ,

«, = — (a,;^ + 6 5 + 0,7-) , ... (3)

' = -(«« + c«, + c„ «„) , «„ = — (a ,p + 6„9 + c,»-)
,

)

terwijl het vierkant van den afstand der punten O en O,, zoo die afstand door
d voorgesteld wordt, is:

d'^ =p-^ +q-^ +r^ = ci^ ^„^ï J^ „1 (4j

tusschen de genoemde negen cosinussen bestaat voorts de onderlinge afhanke-
lijkheid, die opgesloten ligt in een der beide zestallen vergelijkingen:

«2 +i2 +0^ =1 , a'^ j^ a'^ + a,,-' = 1 ,\

«„= + ^,' + <',^ = 1

a a, + è è, -j- c c, = (I

«,"„ + ^^, + <-,«„ = II

(51
ab -{ ab^-^ a^h^^ = ^

'i

6e + 6 c, + 6,,c„ == O ,

ca -\- c^a, -f c, a, = O

10»
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Indien voorts M de massa des ligchaanis is, volgt: uit de onderstelling, dat

de beide assenstelsels hoofdassen zijn;

jyzdM = o
, fz.vm = , P^ ö M --= O

,]

- .... (6)

jy,z,d M = O
, jz,x:d M = O

, jx,y,}i M = O ,\

en uit de onderstelling dat het zwaartepunt des ligchaanis in O ligt:

ƒ» ö M = ü , 1^ è M = o , [^ ö M = O ,

jx,i M = « M
, jy, ö JI = «, M ,

jz, O M = «„M
i

moetende al deze integralen over het geheele ligchaani uitgestrekt worden.

Indien eindelijk nog gesteld wordt:

|;i-^ ö M = AM
, |y 2 ö M = BM , f^^ è M = CM

,

]

.
( .... (8)

ja, = öM = DM, /!/,^öM = D,M, L^iM.=I>^M,\

welke integralen mede, over het geheele ligchaani uitgestrekt, bedoeld worden, en

indien voorts /t' M, A'M, /'M, /i,MAI, A:,'M, /,'M de momenten van traagheid des

ligchaanis ten opzigte der assen OX, OY, OZ, 0,X,, OY,, 0,Z, verbeel-

den, is:

/j2M = (B + C)M , ^m==(C + A)M, PM = (A + B)M,|
/i,ïM = (D,+ DJM , ^•,2M = (Ü,+ D)M , Pm = (D + D,)M,| "

' '^^

waaruit wederom volgt:

A=5(p+^_/,,^)
, D = • (^•/ + ?,-^ — ;,/) ,1

H = >, {r- + h' — k-^) , D, =^(Z,» +A/— i,^J . . . . (10)

C = J
(/i^ + P - Z^ ) , D„ = (A ' + k,^ - P)

;

)

zoodat men, als de centrale hoofdmomenten gegeven zijn, ook de grootheden

A, B en C kent, even als het al of niet bekend zijn der nieuwe hoofdmo-

menten overeenkomt met het al of niet bekend zijn der grootheden D, D,,

D,^. Ten aanzien van deze zes grootheden zij ten overvloede opgemerkt, dat

zij gcenc andere dan ])ositive waarden kunnen hebhen, omdat de integralen

ja:* ö M, jy* ;> M, enz. slechts uit positive elementen bestaan.
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Uit de aangenomene onderscheiding der coördinaten-assen, volgt in liet

algemeen

:

7(2 < 42
^
^2 ^ ^z

^ (Jus A > B en B > C
,

h/' <:_k\ k,^ <in , dus D>DenD,>D„;

voor het bijzondere geval van gelijke hoofdmomenten zou men echter kunnen

hebben:

in het centrale hoofd-assenstelsel een der drie gevallen:

fi'=k-^<^P, dus A = B>C,
/,ï < ^2 = ;2

, dus A > B = C ,

A^ = ^-2 = Z^ , dus A = B = C ;

on in het nieuwe hoofd-assenstelsel een der drie gevallen:

A2=i2<p, dus D = D,>D„,
/i 2 <; 4/ = l,^ , dus D > D, = D„ ,

/i,2 =/;2 =z,:' , dus D=D, = D„ .

§ 2.

Wanneer men de waarden van x^, y^ en z^ zooals die volgens (1) in x,

]j en z uitgedrukt zijn, twee aan twee met elkander vermenigvuldigt, of ook

ieder in het bijzonder tot de tweede magt verheft; vervolgens deze producten

en tweede magten na ontwikkeling metöM vermenigvuldigt, en eindelijk de

integralen der verschillende termen neemt, verkrijgt men door middel van

(6), (7) en (8) de vergelijkingen:

a a , A + b^ è,, B + c, c„ C + «, «
,

= ,
'

a
^
a A -\- b^^bH -{- CncC -\- «^^ « ^ O

aa, A + bb B + cc,C +«« =0
> (11)

a'^ K -\- b^ B + c- C + u^ = D ,

a,2A + 62B + c2C + «' = D,
a,^A + b,^B + c,/C + «,ï = Dj J

de som van de leden der drie laatste vergelijkingen nemende, vindt men door

middel van (5),

A + B + C + «2 H- «,> + «„ï = D 1 D, + D„ ,

waaruit door (4) voor den afstand der punten O en O, volgt

d^ = p+D, + DJ - (A + B + C) , (12)

hetgeen eene vrij merkwaardige betrekking is.
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Behoudens de onderlinge afhankelijkheid;, die er tussclicn de negen cosinussen

a, b, c, enz., en tusschen de coördinaten der punten O en O, heslaat, liggen

in de bovenstaande zes vergelijkingen (H) al de voorwaarden van ons vraagstuk

opgesloten. Wij hebben dus te zanien in (5), (5) en (ilj yy/hen onafhan-

kelijke vergelijkingen tusschen eenc menigte grootheden, wier aantal een en

Iwinliy is; namelijk neyen cosinussen van de hoeken door de assen der beide

stelsels gevormd, drie coördinaten van het punt 0_ op de door O gaande

assen, drie coördinaten van het punt O op de assen in O, zamenkomende,

en de zes grootheden A, B, C, D, D, D„. Alzoo zal men van die een en

twintig grootheden zes onderling onafhankelijke als gegevens kunnen aanne-

men, waardoor men vijftien vergelijkingen met evenveel onbekenden verkrijgt,

zoodat dan deze onbekenden, door oplossing dier vergelijkingen, kunnen gevonden

worden.

De genoemde vijftien vergelijkingen bezitten eene merkwaardige symmetrie.

Men beschouwe namelijk de daarin voorkomende grootheden bij drietallen,

zoo als ze door verschillende letters met dezelfde accenten zijn voorgesteld

geworden, als wanneer deze drietallen zijn:

(A, B, C ) , {p, rj, r)
,

(a, b, ,:) ,
(a , i , c,)

,
(a , 6 ,, cj ;

indien men dan, in al die vijftien vergelijkingen, elke grootheid vervangt

door de daarop volgende van hetzelfde drietal, terwijl de zes overige grootheden

D, D, D^,, «, «, « , onveranderd blijven staan, zal men hetzelfde stelsel

van vergelijkingen behouden hebben. Men beschouwe almede de grootheden

bij drietallen, zoo als ze door dezelfde letters met verschillende accenten zijn

aangewezen, in welk geval deze drietallen zijn:

(D , D, , D„)
, (« , « , « ,) , (n , a^ , a„)

,
{b , h, , 6 ,) ,

{c,c^, c„)

;

indien men dan desgelijks elke groolhoid door de daarop volgende van hetzelfde

drietal vervangt waartoe ze nu behoort, terwijl men de zes overige grootheden

A, B, C, p, fj, r onveranderd laat, zal men alweder hetzelfde stelsel van

vijftien vergelijkingen behouden hebben.

Hieruit volgt dat men, hetzij de aangewezene leltervervanging, hetzij de

aangewezene accentenvervanging, zal mogen toepassen op iedere nieuwe ver-

gelijking, die men tusschen eenige van de genoemde eenentwintig grootheden

inogt gevonden hebben. Iets dat niet weinig afdoet om liet werk te vereen-

voudigen. Hel zal wel onnoodig zijn op te merken, dat bij deze vervanging

I
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de eerste grootheid van elk drietal geacht moet worden op de laatste van
dat drietal te volgen.

§ 3.

Hoezeer de vergelijkingen (II) zeer geschikt waren tot het zoo even ge-
geven overzigt, zijn zij niet de eenvoudigste die men bezigen kan^ om de
grootheden in elkander uit te drukken; men kan daartoe eenen anderen we»-
inslaan. Volgens (1) namelijk, en door middel van (6), (7) en (8) heeft men°:

ju; a; ö M = j{a x -{- by + c s + a) x ^ li = a AM

,

jx a;, ö M = j{a.r, + a, y, -j- a„ ^ + p) .» ö M = a DM + p ,< M ,

waaruit volgt :

a A == al) -\- p u (13)

Uit deze vergelijking kunnen wij alleiden de beide anderen:

P^ ap u- act

D — A a D —

A

p
'

die er slechts in gedaante van verschillen. Passen wij nu op de eerste twee-
maal na elkander de lettervervanging, op de tweede tweemaal na elkander
de accentenvervanging toe, waarvan aan het slot der vorige § gesproken is,

dan verkrijgen wij:

P^ '^P 'i^ bq

D— A „'D — B „'D — C~
«' «« « ^ a« «2 au
D-A ;. ' D,-A p ' D,-A~ p '

waaruit, daar — {ap+ bq+cr)=u en — («« + a, «,+«„«,)=ƒ, is,

door optelling volgt:

p' _zl_ »•'

D-A + D-B + D-'C == ^' (^*^

+ F-I7 + r^i = 1 (15)D — A ^ D — A

Passen wij op de vergelijking (14) de accentenvervanging toe, dan ver-
krijgen wij

:

" + T^-., + T.A, - .,
D, — A ^ D,— B "^ D — C
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en elimineren wij r^ tussclien deze vergelijking en de vergelijiving (14) zelve,

dan komt er na eene herleiding, waarbij men door D— D, zal kunnen deelen.

(D — A)(D,— A)' ^(D — B)(D, — B)

door accentenvervanging hebben wij nu ook weder

C-A
.^

C—

B

^ _ ^

(D, - A) (D„ - A)-^ (D, — B) (D
,

- B)
"^

en elimineren wij dan r/' tussclien de beide laatste vergelijkingen, zoo koml

er na eene herhiiding, waarbij men door D— D, zal kunnen doelen,

(C— A) (B— A)
, _ 1.

(D — A) (D, — A) (D„ — A)^

derhalve is

„. = (D^AjjD^- A) (D„ -^)
^

(A — B)(A—

O

^ '

Behandelen wij thans de vergelijking (15) op gelijke wijze; elimineren

wij namelijk «, % tussclien de vergelijking (15) zelve en de uit haar door

lettervervanging afgeleide vergelijking;

D — B D — B ^ D„ —

B

dan komt er na herleiding, en deeling door B— A,

(D — A)(D— B) "^ (ü — A) (D, — B)

door lettcrvcrvanging komt er dan verder:

^-^-
2 ^ D. - D»

, ,
" "* 1^ lïT^^i n\ «, = 1 1

(D .-B)(D-C) (D, — B) D, — C)

en nu tussclien de beide laatste vergelijkingen «,^ eliminerende, vinden wij

na deeling door C — A
(D — D,) (D - D„)

(D — A) (D — B) (D — C)

dus

= i,

^ _ (D - A) (D - B) (D - C)
(17)

(D - D,) (D - DJ
liet zijn in hel bijzonder de hier uitgcbragte vergelijkingen, die mei vrucht

tol het beoogde onderzoek kunnen aangewend worden.
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§ 4.

Zij iiu vooreerst de vraag: «Als het punt 0^ gegeven is, de rigting der

nieuwe hoofdassen O X , O Y , O Z , en de waarden der nieuwe hoofdmomen-
II' ir ir

ton te vinden, in de onderstelling dat de centrale hoofdmomenten onder-

ling ongelijk zijn."

Hier zijn dan A, D, C, p, q en r gegeven, terwijl de overige grootheden

onbekend zijn. Wegens de onderstelde ongelijkheid der centrale hoofdmo-

menten, zijn ook A, B en G ondeding ongelijk; en wegens de aangenomeno

onderscheiding der coördinaten-assen is voorts A > B en B > C, zijnde ten

aanzien van deze drie grootheden reeds vroeger opgemerkt, dat zij gceue

andere dan positive waarden kunnen hebben en dus ook niet nul kunnen

wezen. Ten aanzien van de gegevens p, q en r merken wij op, dat een ol

twee daarvan nul zullen wezen, indien het punt O, in een der vlakken

YOZ, ZOX, XOY, of in een der assen ÜX, OY, OZ genomen wordt; voor-

eerst stellen wij dat dit het geval niet is, en dat alzoo p, q en r geen van

drieën nul zijn.

Volgens (14) hebben wij onmiddelijk:

(D-A)(D—B)(D—C)— /;'(D—B)(ü—C)— ^^(D—C)(D—A;— r--(I>—A)(I>-B)= ",

waarin D de eenige onbekende is, die er echter tot de derde magt in voorkomt.

In deze vergelijking mag, volgens het slot van § 2, eerst D in D en daarna

D, in D„ veranderd worden, terwijl A, B, C, p, q en r onveranderd blijven.

Bijgevolg zijn D, D^ en D„ de drie waarden van U, uit de derdemagts-

vergelijking

(U-A)(U-BJ(U—C)—pMU—BJ(U—C)—9MU-C)(U—A)--r'(U—A)(U-B)=0.,.(18;

Het is niet moeijelijk aan te toonen, dat deze vergelijking drie bestaanbare

positivo wortels heeft, en zelfs kunnen wij voor eiken wortel grenzen aan-

wijzen. Immers daar A > B > C is, terwijl p, q en r geen van drieën

nul zijn, wordt het voorste lid dezer vergelijking:

voor U = + »
,

positief;

voor U = A , negatief, en wel — p' (A—B)(A— U);

voor U = 15
,

positief, en wel + 9^ (A—B) (B—C);

voor U =: C , negatief, en wel — r^ (A—C)(B— C);

11
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uit flezc afwisseling volgt dan, dat er drie bestaanbare positive wortels zijn,

waarvan er een grooter dan A is, terwijl van de beide overigen de eene tiis-

schen A en B, en de andere tusscben B en C ligt.

Wegens de aangenoniene onderscheiding der coördinaten-assen, moet de

grootste wortel voor de waarde van D, de volgende voor die van D^ en

ile kleinste voor die van D^ genomen worden, en alzoo is:

D > A , A > D, , D, > B , B > D„ en I)„ > C
,

hetgeen nieu ook kan voorstellen door eenvoudig te schrijven:

D>A>D>B>D, >C (19)

Deze uitkomst is zeer merkwaardig; met het oog op de waarden (9) zien

wij or uit, dat niet alleen het grootste, middelbare en kleinste nieuwe hoofd-

moment respoctivelijk grooter zijn dan het grootste, middelbare en kleinste

centrale hoofdmoment, maar dat tevens het kleinste nieuwe hoofdmoment

altijd kleiner is dan het grootste centrale hoofdmoment. Alzoo bestaat

er geen stelsel van hoofdassen, hetwelk de eigenschap zou hebben, dal de

momenten van traagheid ten opzigle van die assen, alle drie grooter wa-

ren dan het grootste moment ten o|)zigte van eene door het zwaartepunt

gaande as.

Heeft men de bestaanbare en positive waarden van D, D, en D, uit de

derdemagt.svergelijking (18) berekend, dan worden niet alleen door (9) de

nieuwe hoofdmomenten bekend, maar kan men ook gemakkelijk de riglingeu

der nieuwe hoofdassen vinden. Immers uit (13) volgt:

(D-A) =

en hierin zal men slechts voor p' en «^ de waarden (10) en (17) behoeven

over te brengen, om onmiddellijk de waarde van o' te vinden, uitgedrukt in

de gegevens A, B, C en in de berekende waarden van D, D enÜ jdaaruil

kan men dan, eerst door lettervcrvanging en vervolgens door accentenver-

vanging, eene dergelijke uitdrukking voor het vierkant van elk der overige

cosinussen afleiden. Alzoo komt er:

1
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f

(D—E) (D-C) (D —A) (U„—A)
(A—B) (A—C) (D—D) (D, -D)

(D—C) (D—A) (D,-B) (D„—B)

(B-C) (B—A) (D —D) (D, —D)

(D—A) (D-B) (D,-C) (D„—C)

br- ==

c, =

«„' =

*„'

c,.

(C-A) (C—B) (D-D) (D„—D)

(D—B) (D—C) (D,—A)(D-A)

(A—B)(A-C)(D,-D) (D-D,)

(D,-C)(D -A)(D,—

B

) (D-B)

(B-C) (B—A) {D,—D,) (D— D,)

(D,—A) (D,—B) (D
,
— C) (D— C)

(C—A) (C-B) (D,—D,) (D—D,)

(D,—B)(D
,

—C)(D-A) rp,—A)
(A—B) (A—C) (D—DJ (D—D^,)

(D, —C) (D, —A) (D-B)(D,-B)

(B-C) (B—A) (D—D„) (D -DJ
(D, -A) (D„-B) (D-C) (D-C)
(C-A) (C-B) (D-D„) (D -DJ

(20)

Deze vormen, ter bepaling der vierkanten van de cosinussen der onbekende

lioekcn, door de nieuwe hoofdassen met de centrale gevormd, zijn zeer merk-

waardig ; zij leveren onmiddellijk het bewijs op, dat de reeds gevondene

voorwaarden (19) voldoende zijn, om al die vierkanten positif te maken;

daar die vierkanten voorts voldoen aan de vergelijkingen «^ + 6'^ + c^ = 1,

ö,^ + 6/ + c^^ = 1, aj' + ^,/ + <^,/ = ''j zijn zij tevens kleiner dan de een-

heid, en de formulen (20] wijzen alzoo door bestaanbare hoeken de rigtingen

der assen OX, OY en Ü,Z aan. Het is echter duidelijk, dat dit alles zoo

moest zijn, omdat er voor eiken willekeurigen oorsprong hool'dassen beslaan.

Door dus de wortels der deidemagtsvergelijking (18) Ie berekenen, door

naar de aanwijzing (19) deze wortels voor de waarden van D, D en D , te ne-

men, en door eindelijk deze waarden in de formulen (20) te substitueren,

wordt de voorgestelde vraag in het algemeen opgelost (zie Fig. 1).

Deze oplossing onderscheidt echter nog niet of de nieuwe oorsprong geno-

men is in liet eein' of in hel andere der acht verschillende f»unten O,, die

11*
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iiKMi verkrijgen zou, door willekeurige onderstellingen omtrent de positive en

negativo toestanden der coördinaten p, q en r aan te nemen; want in de

vergelijking (18) komen niet anders dan de vierkanten van die coördinaten

voor. Floezeer dan ook diensvolgens de waarden van D, D, en D^ en dus ook

de nieuwe hoofdmomenten, voor het eene van die acht punten even groot

zijn als voor het andere, levert elk punt maar een bepaald stelsel van hoofd-

assen op, en voor ieder stelsel kuimen de rigtingen dier assen bepaaldelijk

aangewezen worden. Immers uit (13) en door letter- of accentenvervanging,

heeft men achtervolgens:



(22)
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op gelijken afstand en in dezelfde rigting aan de andere zijde van het zwaarte-

punt O komt, zoo heeft dit noch op de wortels der vergelijking (18), noch

op de verhoudingen (21) eenigen invloed. Voor twee verschillende punten,

op eene door het zwaartepunt gaande regte lijn aan weerszijden van het zwaarte-

jiunt op gelijke afstanden genomen, hebben dus de hoofdassen, door die pun-
ten getrokken, dezelfde rigtingen; dat is: de hoofdassen, tot het eene punt

behoorende, zijn evenwijdig aan die, welke tot het andere punt behooren.

Wilde men ook nog de coördinaten van het zwaartepunt O op de assen

'^ X , 0,Y^ en OZ kennen, dan zou men daartoe, na de meergenoemde cosi-

nussen bepaald te hebben, de formulen (3) kunnen bezigen. Echter kan men
ook de vierkanten van die coördinaten onmiddellijk in A, B, C, D, D en D

^
uit-

drukken; daartoe heeft men volgens (17) en door accentenvervanging:

^, _ (D-A) (D-B) (D-C
)

(D-D) (D-D„)

2 _ (D,-A)(D,-B
)
(D-C

)

(D-D,) (D-D)

._ (13„-A)(D„-B)(D„-C)

(D„-D)(D-D,) '/

van welke drie waarden men slechts de som behoeft te nemen, om na be-

hoorlijke herleiding de formule (12) terug te vinden.

Daar deze waarden blijkens (19) almede geen van drieën nul kunnen we-
zen, blijkt hieruit, dat nimmer een der nieuwe hoofdassen, en evenmin een

der vlakken, welke men door die assen twee aan twee kan brengen, door het

zwaartepunt des ligchaams zal kunnen gaan.

§5.

Behandelen wij thans de vraag der voorgaande §, in de onderstelling, dat

de nieuwe ooisprong 0_ met twee der centrale hoofdassen in een zelfde vlak

ligt, daarbij voortdurend de ongelijkheid der centrale hoofdmomenten, of wel

A > B > G aannemende.

Zij vooreerst p = 0, zoodat het punt O, in het vlak YÜZ ligt, dan wordt

de vergelijking (18)

(U—A){(U-B)(U—C)-ï»(U—C)— r2(U—B)j = O,
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en zij heeft dan eenen wortel A, eenen tweeden wortel tusschen B en G^ en

eenen derden wortel grooter dan B. De wortel tusschen B en G zal de kleinste

der drie wortels zijn en dus voor D^ moeten genomen worden, maar de wor-

tel grooter dan B zal <,> of=A zijn, naargelang de uitdrukking

(A—B)(A-C)— <?- (A—C)— r2 (A-B)

positif, negatif of nul is; dat wil zeggen naargelang het punt O gelegen

is binnen, buiten of op eene ellips, wier vergelijking is

" +A—B ' A—

C

Ligt het gegevene punt O, binnen de ellips, dan is A de grootste wortel,

zoodat wij in plaats van (19) hebben de opvolging

D = A > D, > B > D„ > C ;

voor D = A wordt volgens (20)

«2 = 1, 62^0, c^-=0, a,'=0, a„'=0,

,, _ ,
(D^-C) (D, -B)

, _ _ (D, -C) (D,-B)
"' - '•' - (B-C)(D, -D,) ' ''

'
(B-C) (D -DJ '

hier wordt dus de as 0,X, evenwijdig met OX, terwijl de assen 0,Y, en 0,Z,

in het vlak YOZ liggen, zonder echter een van beide evenwijdig niel OY

of OZ te zijn (zie Fig. 2). De formulen (22) geven hier verder

, n .
(D,-B)

(
D -C)

^
(D„-B)(D„-C)

"' = O' «'' = D=D,r" ' "" ^ D^Td, '

waaruit blijkt, dat geen der beide assen O Y of OZ, door het zwaartepunt

O gaat.

Ligt het punt O, buiten de ellips, dan is A de tweede wortel in grootte

en dus D, = A, zoodat wij hebben de opvolging

D > A = D, > B > D„ > C ;

voor D, = A wordt

:

0,2 = 1, 6'= o, e/=0, a'=0, a,»=0,
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dus loopt nu O Y, evenwijdig met OX, terwijl 0,X en OZ, zonder een van
bejde evenwijdig met OY of OZ te loopen, en zónder door O te gaan, in het
vlak YOZ liggen (zie Fig. o).

Ligt het punt O, op de ellips, on heeft dus de derdemagts-vergelijking
twee gelijke wortels A, dan vindt men voor den kleinsten wortel

en de opvolging wordt

D = A = D, > B > D„ > C
;

er is dan blijkens (9) geen middelbaar nieuw hoofdmoment, maar er zijn
twee gelijke op 0,X en 0,Y benevens een grooter op OZ,; voor D = D,= A
geven de formulen (20)

«.' = 0. *,.'= + , cj= + ;

hier zal dus OZ, zonder evenwijdig met OY of OZ te zijn, de as OX regt-
hoekig kruissen, en bijgevolg in het vlak YOZ liggen; terwijl de assen O^'x
en OY,, behoudens hare regthoekigheid, zoo onderling als op 0,Z , eenen ge-
heel onbepaalden stand hebben (zie Fig. 4). Deze onbepaaldheid 'is, zoo °als

men weet, een noodzakelijk gevolg van de gelijkheid der nieuwe hoofdmo-
menten op 0,X en OY. Ook hier gaat de as 0,Z niet door het punt O,,
maar zij raakt de ellips. Immers zoo men door het punt O,, welks coördina-
ten zijn q en r, eene raaklijn aan de ellips trekt, heeft die raaklijn volgens
bekende regels tot vergelijking

. = _ ?^A— C)
,
A—

C

r(A— B)^ "^
r '

indien wij dus den hoek van deze raaklijn met de as OY door » voorstellen, is

Tang. , = _ ^-(^^.
.^ r(A— B)'

maar voor den hoek, dien de door het punt O, gaande en in het vlak YOZ
liggende as 0,Z met de as OY maakt, hebben' wij

Tang. (OY. 0,Z,) = ^«J^^O^ _ C... (OZ^,Z,) _ o^

" Cos. (OY, 0,Z ) Co8.{OY,0;L,)
~

b„
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of door middel van de formule (21) en na substitutie der waarde van D,, =
q- + r' +B + C — X,

9tD,— C; 5(5- +r2— (A— B))

daar nu de verkregene waarden voor Tang. <f en Tang. (OY, OZJ, wegens de

hier plaats hebbende betrekking (A— B) (A—C}— r/- (A— C)— r=(A—B) = 0,

identiek worden, is de as OZ raaklijn aan de ellips.

Zij ten tweede 5=0, zoodat het punt O, in het vlak ZOX ligt; de ver-

gelijking (18), alsdan overgaande in

(U—B) |(U—A){U—O— p»(U—O — rMU—
A)J

== O,

heeft eenen w^ortel B, een tweeden wortel grooter dan A, en een derden wor-

tel tusschen A en C. De wortel grooter dan A is zeker de grootste der drie

wortels, en dus is D>A; maar de wortel tusschen A en C zal <,>of=B
zijn, naargelang de uitdrukking

(A—B) (B—C) + p' (B—C) — r^ (A—B)

positif, ncgalif of nul is; dat is: naargelang het punt O, gelegen is bui-

len, binnen of op eene hyperbool, lot vergelijking hebbende

B^C "~
A-I3 ^ ^'

Ligt het punt 0^ buiten die hyperbool, dan ligt de kleinste wortel tus-

schen B en C, en wij hebben de opvolging

D > A > D, = B > D„ > C
;

hgt het daarentegen er binnen, zoo is B de kleinste wortel, en wij hebben

D > A > D > B == D > Cj

en ligt het er juist op, dan zijn er twee gelijke wortels, waardoor wij

hebben

D > A > D = B = D„ > C.

zijnde er in hel laatste geval wederom geen middelbaar nieuw hoofdmoment,
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maar twee gelijke op 0,Y, en OZ , benevens een kleiner op Ü,X,. Op dezelfde

wijze als boven, vindt men dat hier de stand der te bepalen hoofdassen is:

voor D, = B , 0,Y, evenwijdig met OY; O X, en 0,Z, in het vlak ZOX (zie 1'ig. 5);

voor D,,= B, 0,Z evenwijdig met OY; O X, en O Y, in het vlak ZOX (zie Tig. 6);

voorD,= D_=B, 0,X, in het vlak ZOX; OY, en OZ, onbepaald (zie Pig. 7);

terwijl ook op dezelfde wijze als boven blijkt, dat de assen die in het vlak

ZOX liggen, in geen dezer gevallen evenwijdig met OX of OZ kunnen loopen,

dat zij evenmin door het zwaartepunt O kunnen gaan, en dat in het geval

van Fig. 7 de as 0,X, de hyperbool raakt.

Zij ten derde r = O, zoodat het punt O, in het vlak XOY ligt; alsnu

hebben wij de vergelijking

{U—C) {(U—A) (U—B) — p"- (U—B) — q"- (U—A)| = O
,

die eenen wortel grooter dan A, eenen wortel tusschen A en B, en eenen

wortel C heeft. Hier is de opvolgende grootte der wortels dadelijk bepaald,

zoodat de opvolging wordt

D > A > D, > B > D„ = C ;

voor ü, = G vindt men dat OZ evenwijdig met OZ is, terwijl 0,X_ en

0,Y, in het vlak XOY liggen, zonder een van beide door O te gaan, en zon-

der een van beide evenwijdig met OX of OY te loopen (zie Fig. 8.)

De bovenstaande uitkomsten kunnen op de volgende wijze, in een beknopt

overzigt zamengevat worden:

INDIES DE CEXTKALE
HOOFDASSEN', MET WELKE DE
NIEUWE OORSPRONG IN HET-
ZELFDE VLAK LIGT, ZIJN :

ZDLLBN NAARGELANG
DE HIEDWE OORSPRONG VALT:

IN DATZELFDE VLAK LIGGEN, ZONDER DOOR
HET ZWAARTEPUNT TE GAAN OF EVENWIJDIG MET
EENIGE CENTRALE HOOFDAS TE ZIJN, DK VOLGENDE

NIEUWE HOOFDASSEN :

/ binnen zekere ellips;

De grootste en middelbare ; J buiten die ellips;

( op deze kromme;

!

buiten zekere hyperbool;

binnen die liyperbool;

op deze kromme;

De kleinste en middelbare;
I

naar welgevallen;

de grootste en middelbare;

de grootste en kleinste;

de grootste als raaklijn

;

(terwijl de stand der beide anderen onbepaald is.)

de kleinste en grootste;

de kleinste en middelbare ;

de kleinste als raaklijn;

(terwijl de eland der beide andereu onbepaald is )

de kleinste en middelbare.

12
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Voor ZOO ver in de hier beschouwde gevallen de assen OX en 0,X^, zonder

evenwijdig te zijn, in eenzelfde vlak liggen, ook voor zoo ver dit met de

assen OZ en 0Z_ plaats heeft, zal men in al deze gevallen, na de waarden

van Taiuj. (OX, 0,XJ en Taiuj. (OZ, OZ ) opgemaakt te hcbhcn, bevinden

dat voor positieve waarden van p, q en r altijd Tang. (OX, O X
)

positief en

TaiHj. (OZ, 0,Z ) negatief is.

Zoo is b.v. voor het geval in Fig. 5 voorgesteld,

Tan^. (OX , 0,X,) =

Tanff. (OZ, O.Z) =

Sin.{OX, ,X,) _ ![^(OZ^_0,X,) _ c

Cos. (OX , 0,X,)
~

Cos. (OX, 0,X,)
""

a

Sin. (OZ. 0,Z,) Cos.jOX, 0,Zj a„

Cos. (OZ , O Zj tbs. (OZ , O Z,) o_,

waaruit door middel der verhoudingen (21) volgt

'•(ü—A) ^ ,
o(D,—C)

Ta,ig. (OX , O X = — = + , Tang. OZ , 0,Z,) = ''-^^^ ^ = — .

•^
^ ' '

'' p{n—C) ^ •^ ^
' ' r(D —A;

Deze positieve en negatieve toestand der genoemde tangenten loont aan,

dat, naargelang de kleinste nieuwe hoofdas de kleinste centrale, of de grootste

nieuwe hoofdas de grootste centrale snijdt, eenc lijn uit O evenwijdig met

die nieuwe hoofdas getrokken, binnen of buiten den regten hoek der cen-

trale assen zal vallen, in welken het punt 0^ zich bevindt.

Ten aanzien van de bovengenoemde ellips en hyperbool merken wij op

:

dat de middelpunten dier kromme lijnen in het zwaartepunt des ligchaams

vallen; dat de groote as der ellips, en de eerste of bestaanbare as der hy-

perbool beide langs de grootste centrale hoofdas zijn gelegen; dat de kleine

as der ellips langs de middelbare centrale hoofdas, en de tweede of onbe-

staanbare as der hyperbool langs de kleinste centrale hoofdas ligt; dat voorts

zoo Mi en re de halve groote en kleine assen der ellips, m en n' de halve

eerste en tweede assen der hyperbool voorstellen, de waarden dezer groot-

heden, volgens de vergelijkingen dier kromme lijnen en volgens ('1'^), zijn:

i» M — /i^M
»n = »/ (A—C) = V' (P — h^) = [/

m, = 1/ (B—C) = ,/ (P — k^) = V'

n = n, = 1/ (A-B) = i' (*'—/,>) = j/
^^
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deze formulen bepalen dus de assen der ellips en hyperbool onmiddellijk uil

de gegevene centrale hoofdmomenten. De eerste as der hyperbool is kleiner
dan de groote as der ellips; de tweede as der hyperbool is gelijk aan de
kleine as dor ellips; maar de eerste as der hyperbool kan grooter of kleiner
dan haar tweede as, dus grooter of kleiner dan de kleine as der ellips zijn.

§«.

Beschouwen wij thans de vraag van § 4, in de onderstelling dat de nieuwe
oorsprong 0^ op eene centrale hoofdas gelegen is, altijd A > 1} > C aan-
nemende.

Zij vooreerst p = O en 9 = O, zoodat het gegevene punt op de grootste
centrale hoofdas OZ ligt; alsnu wordt de vergelijking (18)

(U—A)(U—B)1U—C— r^) = u,

en hare wortels zijn dan A, B en C + rK Deze drie wortels kunnen op verschil-

lende wijzen in grootte op elkander volgen, hetgeen van de plaats van het j)uiit

O, op de as OZ afhangt. Ligt namelijk het punt Oj'uist in de snijding van OZ
met de hyperbool die wij in de vorige § leerden kennen, dan is r' = B— C;
ligt echter het punt 0^ juist in de snijding van de as OZ met de aldaar ge-
noemde ellips, dan is r''=A— C; daar nu B— C<A— C is, vallen hier

de vijf volgende gevallen te onderscheiden; de waarde van r- namelijk kan
kleiner dan B—C zijn, tusschen B—C en A— C invallen, grooter dan A—C
zijn, of ook juist gelijk aan B— C of aan A— C wezen.

Is r' < B— C, bijgevolg B>C + r% dan is C + r' de kleinste der drie

wortels, en dus

D„ = C + r^
, D = A > D, = B > ü„ > C

;

v«ior D = A en I). = B geven de formulen (20)

a^ = 1. ^'/ = 1, cj = 1,

zoo dat dan 0,Z, langs OZ valt, terwijl 0,X evenwjdig met OX, en 0¥ even-
wijdig met OV is (zie Fig. 9). Volgens (9) verki-ijgt men hier voor 'de waar-
den der nieuwe hoofdmomenten:

h;' M = /i^ M + r'^ M , ^-.^ M = k'' M + 7-2 M ,
/,'•' M = /^ M ,

hetgeen met algemeen bekende regels overeenkomt.

12*
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Is r2 > B— C en tevens r' < A— G, dus A > G + r^ en G + r^ > B,

dan is C + r"^ de middelste in grootte van de drie wortels, en bijgevolg

D = C + r- , D = A > D, > B = D„ > C
;

nu geven de formulen (20)

a^ = 1 , 6/ = 1 , c,2 = 1
,

waardoor 0,Y, langs OZ konit_, terwijl 0,Z, evenwijdig wordt met OY, en

OX, met OX (zie Fig. 10), en de nieuwe hoofdmomenten zijn;

/,/M = /i^ M + r> M , /;,2ji = ^2ji_ ?,2 M = /fc2 M + r2M.

Is r^ > A— C en dus G + r^ > A, dan is G + >* de grootste der drie

wortels; dus

D=C + r^ , D> A = D, >B==D„>C;

hier geven de formulen (20)

a 2 = 1 , 6,,^ = 1 , C-- == \,

zoo dat dan 0,X, langs OZ valt, 0,Y evenwijdig met OX, en O Z, met OY

is (zie Fig. H), terwijl men heeft:

/j,2M = rM, Z:,' M = /i^M + 7'^ M , ?/ M = A;^ M + r^ M .

Is y2 =B— G, en dus het punt O, juist in de snijding van OZ met de

hyperbool genomen, dan is D = D,, = B = G + r^ en de opvolging wordt

D == A > D = B = D„ > C
;

voor D = A en D^ = D^_ = B geven de formulen (20)

a^ = 1 , 6' = o , 6-2=0,

terwijl men voor de vierkanten van al de overige cosinussen ^ vindt. Hier

is dus OX, evenwijdig OX, terwijl 0,Y, en 0,Z , hoezeer onderling regthoe-

kig, eenen overigens onbepaalden stand in het vlak YOZ hebben (zie Fig. 12).

Voorts vindt men nu door (0), voor de waarden der nieuwe hoofdmomenten,

A,ï M = A^ M + 7-2 M , i,2 M = i* M + r^ M = ?,= M = /m ;

dat ^ ' M en PM hier onderling gelijk en gelijk aan het gegevene moment

op OZ zijn, komt overeen met den onbepaalden stand der assen 0,Y en 0,Z,.

Is eindelijk r^ =- A— C en dus hel punt O, juist in de snijding van OZ
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met de ellips genomen, dan is A = G + r^- = Ü = D, , en wij hebben de opvolging-

ü = A = D, > B = D > C

,

en wij vinden, behalve naar behooren een aantal onbepaalde uitdrukkingen,

a„2 == O, b^;- = 1, c„^ = 0;

alsnu loopt dus OZ, evenwijdig met OY, terwijl 0,X en O Y, geenen bepaal-
den stand in het vlak ZOX verkrijgen (zie Fig. 13) ; zijnde verder

A/ M = k^^ M = h^ M + r^ M = P M , l,^ M = /t^ M + r^ M .

Zij ten tweede p= en r= 0, zoodat het punt O, op de centrale as ÜY
ligt, dan wordt de vergelijking (18)

(U—A)(U—C)(U—B—5\1 = o,

zoodat hare wortels zijn A, C en B + q\ Hier is G de kleinste wortel, maar
kan A > , < of = B + ^- zijn, hetgeen daarvan zal afhangen, of het punt

0^ op de as OY binnen of buiten de meergenoemde ellips, dan wel juist in

de snijding van OY met de ellips genomen wordt. Alzoo heeft men:

voor A>B + ï', D=A>D, >B>D„ = C,

en men vindt OY, langs OY, 0,X, en O Z respectievelijk evenwijdig met OX en
OZ (zie Fig. 14), alsmede:

A,2M=A^M + 5^M, i,»M = /;^M, l,^ U = l^ M + q^- U
;

voorA<B + 5^, D > A = D, > B > D„ = C
,

en men vindt 0,X, langs OY, 0,Y, evenwijdig met OX, 0,Z, evenwijdig met OZ (zie

Fig. 15), en:

h^U=k^M, k^U = h^M + q^-M. , l^^M = PM + q^U;
voorA = B + 72_ D = A = D, >B> D„ = C,

en men vindt OZ, evenwijdig met OZ, 0,X, en 0,Y, onbepaald (zie Fig. 16), en:

/i/ M = A2 M + j» M= A,2 M = Aï M, l/'M = l^M+q^M.
Zij eindelijk q = en r = O, zoodat het punt O, op de centrale as OX

ligt, dan wordt de vergelijking (18)

(U—B)(U—C)(U—A—/)2) = O,

en nu zijn van hare wortels, onafhankelijk van bijzondere omstandigheden
A. + p' de grootste, B de volgende, en C de kleinste, zoodat wij hebben

D = A+p^ , D>A>D, = B>D„=C;
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voor D/ = B en D , = C geven ile forniulen (20) wederom

a- = 1 , i^^ = 1 en c^^- ^ 1
,

Wiuiruit volgt dat in dit geval OX^ langs OX valt, terwijl OY, en OZ res-

jjectievclijk evenwijdig met OY en OZ loopen (zie Fig. 47), en voor de

waarden der nieuwe hoofdmomenten gevonden wordt:

Zoo wij gemakshalve van de dikwijls genoemde ellips en hyperbool gebruik

maken, laten zich de voorgaande uitkomsten zamenvatten in het volgende over-

zigt, dat volkomen toereikend is om de verschillende standen der nieuwe hoofd-

assen aan te wijzen

;

ZIJ IJE

CENTRALE
HOOFDAS:

WAAROf I'E NIEDWE
OORSPRONG OENOMEN IS:

Ve grootste;

tusschen het middelpunt en den de grootste;

top der hyperbool;

in den top der hyperbool

;

'tusschen de toppen van de hy- du middelbaii

perbool eu ellips

;

'in den top der ellips

;

\o{ verder van het middelpunt; de kleinste;

/ binueij d*? elljps.op haar kleine as ; i
de gsootate

;,

DAN ZAL MET DE CENTRALE HOOFDAS, DIE IS :

DE GROOTSTE, DE MIDDELBARE, DE KLEINSTE,

ZAMENVALLEN OF EVEN-SVIJDIG

LOOPEN DE NIEOWE HOOFDAS, DIE IS:

De middelbare;) in het uiteinde van de genoemde de gi'oo^ste;

(zijnde de beide an-

deren onbojaald.),

de grootste;

De kleinste

;

kleine as

\of verder van het middelpunt;

naar welgevallen; de gtpotstc;

de middelbare;

de grootste;

de grootste;

(zijnde do beide an^

deren oubepaald.)

de grootste;

de middelbare

;

de kleinste;

de kleinste;

fzijnde de beide an-
leren onbepaald.)

de kleinste

;

de middelbare

;

de kleinste

;

de kleinste;

de middelbare;

de middelbare

;

de kleinste.

Uil het slot (h'r vorige § blijkt gemakkelijk, dat de liggiitg van den nieu-

wen oorsprong, zoo als die in de tweede kolom van het> voorgaande oveiizigi

oiidersclieiden is geworden, afhankelijk is van de hoegr<jollieid van het product
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(Ier massa des ligchaams met het vierkant van den afstand des nieuwen oor-

sprongs tot het zwaartepunt. Naargelang de verschillen der ter zake dienende

centrale momenten dit product overtrelTen, evenaren, of er door overtrolTen

worden, zal de nieuwe oorsprong de eene of de andere plaats op de grootste

of middelbare centrale hoofdas verkrijgen.

iVadat wij thans ook de snijpunten van de genoemde ellips en hyperbool

met de centrale hoofdassen als nieuwen oorsprong beschouwd hebben, kunnen

wij uit de vorige § besluiten, dat deze kromme lijnen te zamen de meetkun-

stige plaats uitmaken van alle punten die men tot nieuwen oorsprong zou

kunnen nemen, om te maken dat men een stelsel hoofdassen verkrijgt, waar-

onder er twee onderling gelijk zijn en dus een onbepaalden stand hebben.

Die nieuwe oorsprong zal dan op de ellips of op de hyperbool moeten geno-

men worden naargelang men begeert dat de twee gelijke hoofdassen kleiner

of grooter dan de derde zijn.

Eindelijk is het uit het reeds aangevoerde duidelijk, dat zoo men eene

nieuwe hoofdas begeert, die door het zwaartepunt des ligchaams gaat, de

nieuwe oorsprong op eene centrale hoofdas zat moeten worden genomen ; en

dat zoo men twee nieuwe hoofdassen begeert, wier vlak door het zwaartepunt

gaat, men ook den nieuwen oorsprong in het vlak van twee centrale hoofd-

assen zal moeten nemen. Altijd in de onderstelling van ongelijke centrale hoofd-

momenten.

§ 7-

Onder de centrale hoofdmomenten komen er bij zeer vele ligchanien twee

voor, wier waarden aan elkander gelijk zijn, terwijl het derde eene grootere

of kleinere waarde heeft. Alsdan heeft slechts de centrale as, waartoe dat

moment behoort, eene bepaalde rigting, terwijl de rigtingen der beide anderen,

behoudens den onderling loodrcgten stand der drie assen, geheel onbepaald

zijn. liet zal nog noodig zijn na te gaan, welke uitkomsten in dit bijzondere

geval door de voorgaande algemeene oplossing worden opgeleverd. Overeen-

komstig de aangenomene onderscheiding der coördinaten-assen, zullen daarbij

voortdurend in elk der beide stelsels, hetzij OX en OX^ de kleinste, hetzij

OZ en OZ , de giDotste centrale of nieuwe hoofdassen verbeelden.

Onderstellen wij vooreerst, dat er onder de centrale hoofdmomenten twee

onderling gelijk en kleiner dan het derde zijn, zoo is A = B > C. De verge-

lijking (18) gaat door B = A te substitueren' over in

(U—A) }(U—A){U-C) — (/>^ + 7^)(U^Cj-r2(U-A)} = O,
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en het doet clan tot hare wortels niets meer af hoe groot p en q ieder in

het bijzonder zijn, mits slechts p^ + q"" onveranderd blijft; en dit stemt over-

een met den hier onbepaalden stand der assen OX en OY.

Voorts aannemende dat p^ + q'^ of r- geen van beide nul zijn, heeft nu

onze vergelijking eencn woitel A, terwijl van de beide overige wortels, de een

grooter dan A is, en de andere tusschen A en G ligt; hier hebben wij dus

in plaats van (19) de opvolging

D>A = D, = B>D„>C;
voor A = D = B geven de formulen (20) en (22), behalve een aantal onbe-

paalde uitdrukkingen, die het noodzakelijk gevolg van den onbepaaklen stand

der assen OX en OY zijn,

c' = + , c, ^ = o , c,,^ = + , «= = + , « '- = O , c<,r- = + i

uit «,' = volgt dat het vlak Z,0,X^ door het punt O gaat; uil c,^ = O volgt

dat 0,Y, de as OZ regthoekig kruist; daar nu 0,Y^ loodregt op het vlak Z,0,X, is,

zal dus het vlak Z,0,X, ook door OZ gaan. Alzoo staat dan 0,Y, loodregt op het

vlak dat door OZ en het punt O, kan gebragt worden, terwijl de assen 0,X, en

0,Z, in dat vlak liggen en blijkens de waarden van «% «„2, c''- en c,,^ noch door

het punt O gaan, noch een van beide evenwijdig met OZ loopcn (zie Fig. 18).

Het verdient opmerking dat hier (en in de volgende gevallen zal men het

zelfde kunnen opmerken) de onbepaaldheid der rigtingen van OX en OY geen

den minsten hinder heeft toegcbragt, aan de aanwijzing, door middel der al-

gemeene formulen, van den bepaalden stand dor nieuwe hoofdassen.

Was p^ + q' = O en lag dus het punt 0_ op de bepaalde centrale hoofdas

OZ, dan zou de vergelijking zijn

(U—A)^(U—C—r=) = o,

en dus tot wortels hebben A, A en C + r'. Volgens (9) is het verschil der

centrale hoofdmomenten PM—/t^ M = (A—G) M; naargelang dus dit ver-

schil > , < of = r' M, zal ook .\—G > , < of = j-^ dus A > , < of = C + r^

zijn; voor deze drie verscirllende gevallen hebben wij dus:

D„ = C + r^ D = A = D, =B>D,)«>C,
D = C + rS D >A = D, = B = D„>C,

U = D, = n =C+r', D=A:=D, = B = D,, >C;

en raadplegen wij nu weder de formulen (20), dan vinden wij:

voor r' < X—C, c,/ = 1 benevens een aantal uitdrukkingen », zoodat dan de
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as OZ, langs OZ valt, terwijl OX, en 0,Y, geen bepaalden stand verkrijgen
(zie Fig. id) en de nieuwe hoofdmomenten zijn:

h = M = k;- M = /,^ Ji -|. ^2 M = /c2 M -I-
,.- M , Z/ M = P M

;

voor r' > A — C, vinden wij, behalve onbepaalde uitdrukkingen, c^ = l,

en dan loopt 0,X, langs OZ, terwijl 0,Y en OZ, geen bepaalden stand ver-
krijgen (zie Fig. 20), zijnde:

h,^ M = Z2 M
, A 2 M = l^' M =. /r- M + r- M = /t- M + r^ M

;

voor (==A — C, geven al de Ibrmulen (20) vormen ^, en dan hebben
de assen Ü,X, ÜV, en OZ geen van drieën een bepaalden stand (zie Fig.

21), zijnde voorts:

//, - M = /, 2 M = // M = /(ï M + »- M = k' M + j-2 M = P M.

Hier doet zich dus het merkwaardige geval van drie onderling gelijke
nieuwe hooidmomenten voor. Voorts kunnen wij nog opmerken, dat voor
A == B de meergenoemde hyperbool wel verdwijnt, maar dat men, door R
langzamerhand tot A te doen naderen, altijd een punt bekomt, waar de top
van die hyperbool verdwenen is. In het laatste geval nu was de plaats van
het punt O juist waar die top zou verdwijnen, terwijl in de gevallen van
I'ig. 19 en 20 het punt O, aan deze of gene zijde van dien verdwenen
hyperboollop viel.

Was niet p' + <j- maar r-=0, en lag dus het punt O, in een vlak, door
hel zwaartepunt O loodregt op de bepaalde centrale hoofdas OZ gebragt, dan
zou de vergelijking zijn

(U-A) (U—C) (U— A-p^-5'^) = O
,

en men had

I) = A + /)- +</' , D > A = I), = B > D„ = C

,

waardoor men, behalve een aantal onbepaalde uitdrukkingen, vinden zou:

c,,2 = 1 , «^ = -)- , «, ' = ö , ,,,/ = o
;

hier loopt dus de as OZ evenwijdig met OZ, terwijl 0,X, en O V in een
vlak loodregt op de bepaalde centrah; hoofdas OZ liggen, en wel zoodanig,

dat Ü,X, door het punt O gaat (zie Fig. 22). Voor de nieuwe hooidmo-
menten vindt men dan:

/'/ M = h' M = k^ M , k;' M -= k'^ M + (p' + 7^) M , n M = Z' M + [p' + 7") M.

13
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Ünderstelleii wij ton andere, dat twee centrale hoofdmomenten onderling

gelijk en grooler dan liet derde zijn, zoo is A > B = G en de vergelijking

(18) wordt'

(U-B) j(U-A)(U-Bj-p^ (U~B)-(-/ + »'^)(U-A)| = Ü
,

zoodat het tot hare wortels niets afdoet hoe groot q en r ieder afzonderlijk

zijn, indien slechts de waarde van q'^ + r^ onveranderd hlijft. Voorts aan-

nemende dat p^ en q"^ + r'^ geen van beide nul zijn, heeft men hier eenen

wortel grooter dan A, eenen wortel tusschen A en B, en eenen wortel gelijk

H; en bijgevolg de opvolging

U>A > U, >B = Ü,, =C ;

hier de formulen (20) en (22) raadplegende, vindt men, even als in het geval

van Fig. 18, dat de as O Z^ loodrcgt staat op een vlak, door hot punt O, en

de bepaalde centrale hoofdas OX gebragt, en dat de assen 0,X, en 0,Y, in

dat vlak liggen zonder door O to gaan of een van beide evenwijilig met

ÜX te loopen (zie Fig. 25).

Was q' + )'• = O en lag dus het punt O op de bepaalde oenfrnle hoofdas

OX, dan zou de vergelijking zijn

(U_B)MU-A-;.'-) = 0,

en tot wortels hebben A+ p% B en B; hier is dan

D = A+p\ U>A>Ü =B= D„=C,

waardoor men vindt a^ = l, zoodat nu OX langs OX komt, terwijl 0,Y, en

0,Z, gecne bepaalde rigting verkrijgen (zie Fig. 24), en de nieuwe hoofd-

momenten zijn:

/, ï M = /)2 M , k- M = ^,2 M = /fc' M + p'- U = l' M + p' M.

Was echter niet q'^ + r^ maar p^ =0, en lag dus het punt O m een

vlak, door O loodregt op de bepaalde centrale hoofdas OX gebragt, dan /.ou

de vergelijking zijn

(U—A) (U-B) (U—B—^2—r") = O
,

en tot woitels hebben \) + q'^ + /% A en B. Het verschil der centrale

hoofdmomenten is nu Ir M— /t'i\I = (A— B)M; naargelang dus dit ver-

schil >, < of = {q' + r') M i.s, zal ook A — B >, < of = q'- + r\ ilat is
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-^ >^ < of = B + 9^ + j-2 zijn. Voor deze vorscliillende gevallen hebben
wij flus :

D, = B + 9^ + r^ , D = A> D, > B = D„ = C :

D = B + 9^ + r^ , D > A = D, > B = D„ = C ;

D = I) = B + .7^- + r'^ , D = A = D, > B = D„ = C .

wederom de forniulen (20) en (22) raadplegende, komt ei' dan, met voor-
l)i,igang der vormen S:

voor 7= +r- <A— B, a^ ^ 1 , «2 = O ,
« '^ = + , «„-=0,

waaruit blijkt dat in dit geval 0,X, evenwijdig met OX loopt, en 0,V, door
bet punt O gaat, zoodat liierdoor de rigting van Ü,Z, van zelve bepaald is

(zie Fig. 25), terwijl men heelt:

k,' M = h' M + {q-^ + r^) M , A-/ M = k-' M =.r-U, r-M = l' M + (7- + ,-) M
;

voor 52 ^»-2 > A — B, a2--=l, «2^ + , «^=0, «2^0,
als wanneer Ü^Y, evenwijdig met OX loopt en 0,X^ door het punt O gaat,

waaruit weder de stand van 0_Z, volgt (zie Fig. 26) terwijl men heeft:

/'.^ M = k'- U =-- r- M
,

k'' M = ir- M = (72 + r2)M , l,^ M = P M + (7^- -|- r^) M
;

voor 7- 4- )= = A — B , a,/ = O eii u^^' = ü
,

als wanneer OZ, vooreerst blijkens n/ = Ode as OX regthoekig kruist, en

verder blijkens «,- = O loodregt staat op de lijn die het punt 0^ met het

zwaartepunt O vereenigt, hebbende hier wederom O X, en 0_Y^ geen bepaalden

stand (zie Fig. 27); voor de waarden der nieuwe hoofdmomenten vindt men hier

:

/,,2 M = i/ M = /(ï M + {>/' + r^} M = iï M = l^ M , Z,2 M = /m + (7= + r^) M.

Wat de drie laatste gevallen betreft, merken wij nog op, dat de vroeger

aangewezene ellips, voor B = C in een cirkel overgaat, tot vergelijking heb-
bende y- +2^ =A— B, en dat dus het geval van Fig. 25, 20 of 27 plaats

heeft, naargelang het punt O binnen of builen dien cirkel, dan wel op den

omtrek genomen wordt.

De boven verkregene uitkomsten, voor hel geval dat er onder de diie cen-

trale hoofdassen slechts ééne eene bepaalde rigting heeft, laten zich in hef

volgende overzigl zamenvatleti, waarin koitheidslialve door (b M is vonrgo-

13*
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steld het product van de massa des ligcliaams met het vierkant van den mI-

stand waarop de nieuwe oorsprong van het zwaartepunt verwijderd is:

LAAT DE
NIEUWE OORSPRONG

GENOMKS ZUS :

1 :

I.AAT ONDER
j

DE CENTRALE
HOOFDASSEN
EESE lïE-

TAALDE RIG-
j

TING UEDBEX; !

EN ZIJ HET
VERSCHIL VAN DE

CENTItALE
HOOFDSIOMENTEN :

DAN ZULLEN DE VOLGENDE NIEUWE HOOFDASSEN
LIGGEN IN HET VLAK, DAT DOOR DEN MEDWEN OOR-

SPRONG GAAT, EN WAAR TEVF.NS DE CENTRALC HOOFDAS,
DIE EENE BEPAALDE RIGTING HEEFT,

Willekeurig; met uitsluiting

(Ier twee nagenoemde stan-

den ;

IN GELEGEN IS ,' LOODREGT OP IS:

de kleinste;
' naar welgevallen : de middelbare en kleinste

de grootste;
j

naar welgevallen; de grootste en kleinste

;

(de grootste;)

(de middelbare;)

grooter dan (i*M;de raiddelb. (en kleinste;)de middelbare en grootste;I groc

,,.,,, , . , ( dekleinste; ,' kleiner dan d'M; de kleinste (en middelb. ;) de kleinste en grootste;
Irilielvlak.doorhetznaarte-l

'J
' * " o '

punt loodregt op de een-

'

I

ti'alc hoofdas van bepaalde
j

ïii df centrale hoofd

bepaalde rigting;

as van

'

gelijk aan d-M;

de grootste; naar welgevallen
;

dekleinste; naar welgevallen;

i

grooter dan (/-M

kleiner lUiu d- M ;

I

gelijk aan c/'JI;

de twee gelijke kleinste; (de grootste;)

de kleinste (ep grootste ;) de kleinste en middelbare;

(de kleinste;) de twee gelijke grootste:

(de grootste;)

(de kleinste;)

geene bepaaldelijk

;

de twee gelijke kleinste;

de twee gelijke grootste

;

geene bepaaldelijk.

Ten aanzien van dit overzigt merken wij o|): dat alleen in het laatste

geval de stand van alle drie de nieuwe hoofdassen onhepaald is; dat de stand

van twee diei- hoofdassen onbepaald is, waar twee gelijke genoemd worden;

dat overigens deze opgaven voldoende zijn om de verschillende standen der

nieuwe hoofdassen aan te wijzen, maar desniettemin de tusschcn haakjes ge-

stelde als overtollig moeien aangemerkt worden, omdat zij noodzakelijk uit

de anderen volgen; en dat eindelijk de nieuwe hoofdassen niet door het

zwaartepunt des ligchaams zullen gaan, dan voor zoo ver dit noodzakelijk

uil de aangewezene ligging voortvloeit.

§ 8.

Bij sommige ligchamen zijn de momenten van traagheid ten ojizigte van

alle assen, die men door hun zwaarli-punt zou kumien (rekken, even groot.
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Alsilaii hebben de centrale hoofdassen geen van allen eene bepaalde rigliuy,

en kan elk stelsel, van drie elkander in hot zwaartenunt reüfthoeki"- snij-

dende lijnen, voor een stelsel hoofdassen gehouden worden. Ook in dit geval

levert de voorgaande algeineene oplossing wel eenige merkwaardige bijzon-

derheid op.

Men heeft dan A = B = C, waardoor de derdeniagtsvergelijking ( 1 8) overgaat in

(U-A)^ {l!—\—p-'—q'-— r') = O

en tot wortels verkrijgt A + p- + q- + r% A en A. Hier komt dus wel

de waarde van d- = p^ + q' + r' in aanmerking, maar zal het overigens

onverschillig wezen, hoe groot p, q en r ieder in het bijzonder zijn; en dit

is een noodzakelijk gevolg van den onbepaalden stand der centrale hoofd-

assen. Hier hebben wij alzoo:

D = A + (iS D> A = D, =B= D„ =C,

waaruit al dadelijk blijkt, dat voor eiken nieuwen ooi'sprong twee nieuwe

hoofdmomenten onderling gelijk en grooter dan het derde zijn. Dus kan ook

alleen de nieuwe hoofdas, tot het kleinere derde hoofdmoment behoorende,

eenen bepaalden stand verkrijgen.

Alsnu geven al de formuleii (20) naar behooren onbepaalde uitdrukkingen

;

maar de formulcn (22) geven «^ = </-, ct^^ = 5 en«^^ = », waaruit echter nog

niet volgt dat «, en «„ onbepaalde waarden hebben. Immers is volgens (I2J

ook u' + «/ + «,2 = d-, en dus moet «^ -f «/ + <- = „= zijn, hetgeen on-

mogelijk is, tenzij « ^ en «^ ieder in het bijzonder nul zijn. Wij hebben dus

a^=d'-, a,^=0 en «„^ = 0,

waaruit volgt dat in dit geval de as O^X^ door het zwaartepunt O gaat, ter-

wijl 0,Y, en OZ, geenen bepaalden stand verkrijgen (zie Fig. 28). Het

moment op deze bepaalde nieuwe hoofdas 0,X, is dan gelijk aan het mo-

ment ten oi)zigte van elke door het zwaartepunt gaande as, en wordt tloor

de twee onderling gelijke nieuwe hoofdmomenten met de hoeveelheid fP M
ovcrtroiïon.

Het is bekend, dat, zoo men voor de momenten van traagheid eens lig-

chaams, ten opzigte van drie door het zwaartepunt getrokkcne regthoekigt!

lijnen, gelijke waarden vindt, die lijnen een stelsel hoofdassen uitmaken.

iJlijkens het boven gevondene, zal men alzoo bij zidk een ligchaam geen

ander stelsel hoofdassen kunnen aanwijzen, dan een zoodanig, waarvan eene
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iis door het zwaartepunt gaat, en de beide overigen, behoudens de regthoe-

kigheid der drie assen, een onbepaalden stand hebhen.

Na het voorgaande wordt het nu gemakkelijk: «Eenen nieuwen oorsprong,

mot de daaruit voortvloeijcjide rigting der nieuwe hoofdassen, zoodanig Ie

bepalen, dat de nieuwe hoofdmomenten gegevene waarden verkrijgen."

Ter oplossing van deze vraag, zijn nevens A, B en G de grootheden Ü,

1) en D^^ gegeven; de formulen (^O) wijzen dus onmiddellijk de rigting der

nieuwe hoofdassen aan; en tot bepaling van den nieuwen oorsprong, hebben

wij, volgens (IG) en door lettervervanging, onmiddellijk:

p' = (D_A) (D—A) (D, —

A

)

(A- B) (A-Cj

^ (Ü-E) (D -B) (D„-B)
^ (B-C) (B-A) •

(

^.^ _ (D-C) (D -C) (D, -C
)

_ ]

(C—A) (C— B)
'

/

en liet komt er dus slechts op aan te weten, of ai deze waarden bestaan-

baar zijn. Zijn zij bestaanbaar, dan leveren zij, door de dubbele teekens,

die men aan de waarden van p, q en r geven kan, acht punten voor den

begeerden nieuwen oorsprong op, immers in de ondeistelling dat geen der

waarden (25) nul wordt. Deze acht [)unten liggen allen even ver van het zwaarte-

punt en bij paren op eene regte lijn, die door hel zwaartepunt gaat. Vooi'

de beide punten, tot zulk een paar behoorende, hebben de hoofdassen, zoo

als reeds in § 4 is opgemerkt, evenwijdige riglingen.

Aannemende dat de gegevene grootheden allen ongelijk zijn, kunnen wij

.4 > n > C en D > I) > D blijven stellen; schrijven wij nu de waarden

van ƒ)% q'^ en r^ in zulk conen vorm, dat de noemers positief zijn, en on-

derstellen wij dat p, q of r geen van drieën nul zijn, dan wordt in de vormen

(D-A)(D—A)(ü,— A)

r =

(A—B) [A—Cl

-(D-B)(D,-B)(D„-B)

(A— B) (B—C)

(
D -C)(D,—O (D.,-C)

(A—O (B—

O
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tot de bestaanbaarheid gevorderd, dat ook alle diie de tellers positief zijn.

Indien D, D en D alle drie grooler dan A, dus zooveel te meer alle drie

grooter dan ü waren, zou de teller van q- negatief zijn; indien deze groot-

heden alle drie kleinei' dan A waren, of ook indien slechts een van drieën

kleiner dan A was, zou de teller van p'' negatief zijn; een van drieën moet

dus grooter dan A, en twee er van kleiner dan A zijn, dat is, wij moeion

hebben

D > A , A > D, en A > D
,

;

is nu deze voorwaarde vervuld, dan is ook D > B en dan kunnen I) en

D„ niet beide grooter of beide kleiner dan B zijn, zonder den teller van

q- negatief te maken, en wij moeten dus ook nog hebben

D, > B en B > D,,

;

en daar alsdan ook D > C en D, > C is, zal de teller van r- niet positief

kunnen zijn, zonder dat ook nog

D, >C

is; al deze voorwaarden zamentrekkende, vinden wij alzoo dat tot de bestaan-

baarheid van p, q en r gevorderd wordt:

D > A > D, > B > D, > C ;

dat wil zeggen: indien men de zes gegevene grootheden A, B, C, D, D en L)„

naar hare afdalende grootte rangschikt, zal de eerste tot het drietal betref-

fende de nieuwe hoofdassen, de tweede tot het drietal betreffende de centrale

hoofdassen, moeten behooren, on zoo telkens bij afwisseling.

Zijn de gegevens met deze voorwaarde in strijd, dan is het onmogelijk

den begeerden nieuwen oorsprong aan te wijzen; voldoen de gegevens aan

deze voorwaarde, dan worden ook al de hoeken tusschen de assen bestaan-

baar, zoodat dan de nieuwe oorsprong door de formulen (23), en de rigting

der tot dien oorsprong behoorende nieuwe hoofdassen door de formulen (2(J)

wordt aangewezen.

In § 4 is gebleken dat men, bij het aannemen van een willckeurigcn

nieuwen oorsprong, steeds voor de grootheden D, D , D, waarden zal vin-

den, die binnen de grenzen (19) vallen; hier daarentegen blijkt, dat wanneer

men een nieuwen oorsprong wil vinden, waarbij deze grootheden gegevene

waarden verki'ijgen, die gegevens binnen dezelfde grenzen moeten genomen
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worden, om liet beslnan van den nieuwen oorsprong mogelijk Ie maken.

Hoezeer het ééne blijkbaar een noodzakelijk gevolg van het andere is, verdien!

het wel cenige opmerking, dat het beslaan dier grenzen zoo onmiddellijk,

alleen uit de Ibrmulen ('iö), kan afgeleid worden. Even zoo is bet ojimer-

kenswaardig, dat al de wijzigingen, die de opvolging (19) later door bijzon-

dere onderstellingen onderging, door de formulen (23) worden toegelaten,

zoodra men slechts opmerkt, dat de bestaanbaarheid, hoezeer zij negatieve

waarden voor p', q' en r' verwerpt, niet uitsluitend positieve waarden voor

die vierkanten eischt, en zeer wel toelaat dat die vierkanten, hetzij nul, het-

zij onbepaald worden. Dit laatste zal echter niet gebeuren zoo lang de zes

gegcvene grootheden allen ongelijk zijn; en zóó lang blijft ook de opvolging

(19) eene noodzakelijke voorwaarde tot de bestaanbaarheid des nieuwen

oorspiongs.

§ 10-

Beschouwen wij thans de vraag der voorgaande § in de onderstelling, dat

er onder de zes gegevcne grootheden twee of meer gelijke voorkomen. We-
gens de aangenomene onderscheiding der coördinaten-assen zal dan echter

onder het drietal grootheden A, B en C geen volgende grooter dan een voor-

gaande zijn, on hetzelfde zal met het drietal grootheden D, 1) en U,, plaats

hebben. De voorwaarde (19) wordt dan nu ook in het algemeen, dal van

de zes grootbeden D, A, D,, B, D„ en C, in de hier genoemde volgorde ge-

nomen, geen volgende grooter dan een voorgaande mag wezen, en dat men

dus moet hebben:

D^A >D, ^B^D, ^C; (24)

kunnende overal eene willekeurige keuze uit de leekens > en = geschieden.

Voor zoo ver men evenwel gelijktijdig D = A, D =B en D =C zou willen

nemen, zou blijkbaar het nieuwe slelsel hoofdassen idenliek met hel stelsel

centrale zijn, zoo dat de gevallen waarin men de gegevens zoo zou willen

nomen, dat men bad

D = A > D, = B > D„ = C (25)

blijkbaar verworpen moeten worden.

liet aantal verscbikkingen met herhalingen vijf aan vijf, waarvoor de twee

leekens > en = vatbaar zijn, is 2' = 32, zoo dal in de aangewezene voor-
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waarde (24), door alle mogelijke keuzen uit de teekens > en = te doen,

32 gevallen mogelijk zijn. Zoo men hiervan de 4 gevallen in (25) be-

grepen verwerpt, blijven er 28 over, en bet zijn juist deze 28 gevallen,

waartoe vroeger de beschouwingen in § 4—8 geleid hebben, en die elk

door eene verschillende Figuur zijn aangewezen geworden. Het is dus vol-

doende telkens de uitkomst van eene dier vroegere beschouwingen te herne-

men, om de vraag van § 9 opgelost te zien bij elke mogelijke onderstelling,

die men omtrent de gelijkheid van twee of meer der zes gegevens A, B,

C, D, D , D^ zou kunnen aannemen.

Tot nadere opheldering laten wij hier eene opgave volgen van al de 32

mogelijke gevallen, die, door de genoemde verschikkingen der teekens > en

= , in de voorwaarde (24) begrepen zijn, met aanwijzing welk der vroeger

verkregene 28 Figuren tot elk geval behoort:

D > A > D, > B > D„ > C Fig. 1

D > A > D, > B > D„ = C '/ 8

D>A>D, >B = D„>C II 6

D > A > D, > B = D„ = C // 23

D > A > D, = B > D,, > C '/ 5

D > A > D = B > D,, = C // 17

D > A > D, = B = D„ > C // 7

D > A > D, = B = D = C // 24

D > A = D, > B > D > C // a

D > A = D, > B > D , = C // ]5

D > A = D, > B = D„ > C //Il

D > A = D, > B = D„ = C // 26

D > A = D, = B > D„ > C // 18

D > A = D, = B > D„ = C // 22

D > A = D = B = D„ > C // 20

D > A = D, = B = D„ = C // 28

D = A > D, > B > D
,
> C // 2

D = A > D, > B > D„ = C /'M
14
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D = A > D

D = A > D

D = A > D

D = A > D

D = A > D

D = A > r>

D = A = D

D = A = D

D = A = D

D = A = D

D = A = D

D = A = D

D = A = D

D = A = D

> B == D„ > C Tig. 10

> B = D_, = C '/ 25

== B > D
,
> C f> 9

= B > D, = C vervalt.

= B = D,, > C Pig. 12

= B = D,, = C vervalt.

> B > D, > C Tig. 4

> B > D„ == C "16

> B = D„ > C "13

> B = D„ = C '/ 27

= B > D„ > C «19
= B > D,, = C vervalt.

= B = D„ > C Tig. 21

= B = D„ = C vervalt.

Om overigens de gevondene uilkonislen zoo duidelijk mogelijk door de

;ian"-ehaalde Figuren voor te stellen, zijn in die F'iguren de hoofdassen,

zoowel van het centrale als van het nieuwe stelsel, voor zoover zij, behoudens

de onderlinge regthoekigheid der drie assen, geenen bepaalden stand hebben,

weggelaten.

Wat de rigting der nieuwe hooldassen in het algemeene geval van Fig. 1

betreft, blijkt uit (19) en (21) dat, zoo p, q en r alle drie positief zijn

genomen, ook de verhoudingen - en
^

positief zijn, en dus a, h en c alle

b c

drie hetzelfde teeken hebben ; dat dan echter ^ en ^ beide negatief zijn, en

dus 6, en c beide het tegengestelde teeken van a, hebben; terwijl ^" positief

en — negatief is, en dus a,^ en b^^ beide in teeken verschillen van c„. Hieruit

volgt: dat eene lijn, uit O evenwijdig met 0,X, getrokken, altijd binnen
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den drievlakkigen hoek OXYZ zal vallen, dat is binnen de drievlakkigc

lioeken in welke x, y en z alle drie positief of alle drie negatief zijn; dat

eene lijn, uit O evenwijdig met 0,Y, getrokken, zal gelegen zijn binnen de

drievlakkige hoeken waarin men heeft x =—
, y = + en ; = + of x = -\-,

y = — en 2 = — ; en dat eindelijk eene lijn, door O evenwijdig met 0,Z,

loopende, zich binnen de drievlakkige hoeken zal bevinden waar men heeft

« = +,?/=+ en c = — of a; =—, y = — en 2 = -f

.

Zijn p, q en r niet alle drie positief, dan zal men dezelfde verandering

van teekens die p, q of r mogten hebben ondergaan, slechts in de tcekens

der overeenkomstige coördinaten x, y en z behoeven aan te brengen, om
uit het reeds gezegde telkens te vinden, binnen welke drievlakkige hoeken

de lijnen zullen vallen, door O evenwijdig met de nieuwe hoofdassen ge-

trokken.

Deze opmerking komt overeen met hetgeen reeds, aan het slot van § 5,

voor een paar bijzondere gevallen is aangeAvezen. Zij verschaft in alle ge-

vallen eene duidelijke aanwijzing van den loop der nieuwe hoofdassen, wier

naauwkeurige rigting verder uit de berekende waarden van a, h, enz. moet

worden afgeleid.'D^

§ 12.

Ten slotte moge hier nog eene korte verzameling volgen van de voor-

naamste gevolgen, die uit het voorgaand onderzoek zijn voortgevloeid

:

A. Het is onmogelijk in een ligchaam een stelsel van drie hoofdassen

aan te wijzen, zoodanig dat de momenten ten opzigte van alle drie die assen

grooter zouden zijn, dan het grootste moment ten opzigte van eene door

het zwaartepunt gaande as.

B. Zoo een stelsel hoofdassen het zwaartepunt niet lot oorsprong heeft,

kan men in het algemeen altijd een tweede stelsel van iioofdassen, even-

wijdig met die van het eerste stelsel, aanwijzen; dit tweede stelsel heeft

dan den oorsprong op gelijken afstand van het zwaartepunt, in juist tegen-

gestelde rigting. In het bijzondere geval echter, dat de oorsprong van

een stelsel hoofdassen o|t eene centrale hoofdas ligt, is de verplaatsing van

den oorsprong langs die centrale hoofdas toereikend, om de iiooi'dassen even-

wijdig met hare vorige rigtingen te ddcn blijven.

14*
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C. Begeert men een stelsel hoofdassen te vinden, zoodanig dat een dezer

assen door liet zwaartepunt des ligchaanis gaat of (bij onbepaaldheid) kan

gaan, dan is het daartoe in het algemeen noodig en voldoende, den oor-

sprong op eene centrale hoofdas te nemen. In het bijzondere geval dat

onder de centrale hoofdmomenten twee onderling gelijke voorkomen, kan

tot hetzelfde doel den oorsprong genomen worden, hetzij op de bepaalde

centrale hoofdas, hetzij in een vlak door het zwaartepunt loodregt op die

centrale hoofdas gebragt.

ü. Begeert men een stelsel hoofdassen te vinden, zoodanig dat er twee

onder gevonden worden, wier vlak door het zwaartepunt des ligchaams gaat,

dan is hel daartoe in het algemeen noodig en voldoende den oorsprong te

nemen in een vlak door twee centrale hoofdassen gebragt. In het bijzondere

geval echter, dat onder de centrale hoofdmomenten twee onderling gelijke

voorkomen, kan tot hetzelfde doel de oorsprong willekeurig genomen worden.

E. Begeert men een stelsel hoofdassen te vinden, zoodanig dat de mo-

menten ten opzigte van twee dier assen onderling gelijk en kleiner dan het

derde zijn, dan is het in het algemeen noodig en voldoende den oorsprong

te nemen op eene ellips, wier groote en kleine assen respectievelijk langs

de grootste en middelbare centrale hoofdassen liggen, en in grootte, uit de

verschillen der centrale hoofdmomenten, door de form'ulen m ^ \/ {l^— li''),

n ^ \^ [k^ — /j'^) kunnen berekend worden. De verkregene hoofdas, tot het

derde moment hehoorende, zal de ellips raken; en door den oorsprong langs

de ellips te veiplaatsen, verandert de waarde van dat derde moment niet,

maar de onderling gelijke worden grooter of kleiner naargelang deze ver-

plaatsing eene verwijdering van of eene nadering tot het middelpunt is.

Voor het bijzondere geval, dat onder de centrale lioofdmomenten twee on-

derling gelijke, grooter dan het derde, voorkomen, wordt de genoemde ellips

een cirkel; hoe men dan ook den oorsprong langs dien cirkel verj)laalst,

zullen de momenten ten opzigte van de hoofdassen die men verkrijgt, de-

zelfde waarden bcliouden; en de kleinere onderling gelijke, zullen gelijk

zijn aan de onderling gelijke cenirale hoofdmomenten, die onder deze de

grootere zijn.

Voor het bijzondere geval dal onder de centrale hoofdmomenten twee on-

derling gelijke, kleiner dan het derde, voorkomen, moet tot bet hier beoogde

doel de oorsprong genomen worden o[i de bepaalde centrale hoofdas, en
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binnen zekeren afstand van het zwaartepunt, die uit het verschil der cen-

trale hoofdmomenten, door de formule /" = U' [P — k^) kan worden be-

rekend.

F. Begeert men een stelsel hoofdassen te vinden, zoodanig dat de mo-

menten ten opzigte van twee dier assen onderling gelijk en grooter dan het

derde zijn, dan zal het in het algemeen noodig en voldoende zijn, den oor-

sprong te nemen op eene hyperbool, wier eerste en tweede assen respectie-

velijk langs de grootste en kleinste centrale hoofdassen liggen, en in grootte

uit de verschillen der centrale hoofdmomenten kunnen worden berekend door

de formulen m' = v' [f — k^^ en n' = 1/ (A' — h^). De verkregeno hoofdas

lot het derde moment behoorende, zal de hyperbool raken, en de waarde

van dat derde moment zal onveranderd blijven, zoo men den oorsprong langs

de hyperbool verplaatst; maar de onderling gelijke momenten worden grooter,

naargelang de oorspiong zich verder van het middelpunt der hyperbool ver-

wijdert.

Voor het bijzondere geval dat onder de centrale hoofdmomenten twee on-

derling gelijke zijn, kan men hier, tot het beoogde doel, den oorsprong op

de bepaalde centrale hoofdas nemen; en wel, zoo deze tot het kleinere cen-

trale moment behoort, willekeurig; doch zoo de bepaalde centrale hoofdas

tot het grootere centrale hoofdmoment behoort, verder van het zwaartepunt

dan op den zoo straks genoemden afstand f.

G. In een ligchaani een stelsel hoofdassen te vinden, ten opzigte waarvan

alle drie de momenten onderling gelijk zouden zijn, is alleen mogelijk, in-

dien er onder de centrale hoofdmomenten twee onderling gelijke kleiner dan

het derde zijn. In dit geval moet de oorsprong bepaaldelijk genomen wor-

den op de centrale hoofdas, die tot het genoemde derde moment behoort, en

wel juist op den meergenoemden afstand f van het zwaartepunt.

H. Voor het bijzondere geval eindelijk, dat de centrale lioofdnionienten

alle drie onderling gelijk zijn, en dus het ligchaani, ten opzigte van alle

mogelijke door het zwaartepunt gaande assen, gelijke momenten *an traag-

heid heeft, zal elk ander stelsel van hoofdassen de eigenschap hebben, dat

eene er van door het zwaartepunt gaal; zoodal het moment ten o|)zigte van

deze gelijk aan het centrale moment is, terwijl de beide andere hoofdassen

geenen bepaalden stand verkrijgen, en de onderling gelijke momenten, te haren

opzigte, grooter dan het centrale moment zijn.
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Bovendien zou men nog kunnen opmerken, dat, door liet vooigiiande on-

derzoek, liet bewijs van het beslaan der bool'dassen voor eenen willekeurigen

oorsprong, teruggebragt wordt tol het bewijs, dat er dooi' hel zwaartepunt

drie hoofdassen kunnen worden getrokken. Deze opmerking is eciitcr van

weinig of geen belang, omdat, zoo als men weet, liet genoemde bewijs, ge-

heel onafhankelijk vnn de plaatsing van den oorsprong is, en dus niet een-

voudiger wonil. door het z;waarlepunt als oorsprong te kiezen.

I
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HET GESLACHT ICTICYON VAN LUND.

(CYNiVLICUS GR4Y.)
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Toen ik mij in de laatsle maanden van het vorig jaar met de bewerking

eener rangschikking van de zoogdieren bezig hield, werd, bij het raadplegen

van liet werk van Prof. Burmeister over die klasse van dieren in Brazilië *,

mijne aandacht gevestigd op het geslacht Icücyon van LrivD, hetwelk B. on-

der de Musteliiui gerangschikt had. De verdienstelijke dierkundige van Hallo

had bij zijne reis dat diergeslacht zelf niet gevonden, en hetgeen hij dien-

aangaande mededeelt was derhalve aan de beschrijving van Lund ontleend.

Toen ik daardoor werd opgewekt om Lund zelven te raadplegen, wiens ar-

beid, waarin de Iclicyon beschreven werd, in het elfde Deel der Natuur- en

Wiskundige Verhandelingen van het Koninklijk Gezelschap der Wetenschap-

pen te Koppenhagen voorkomt, herkende ik aanstonds in zijne afbeelding f
eene diersoort, waarvan het RijksMuseum van Natuurlijke Historie twee voor-

werpen bezat, onder den, niet in druk bekend geniaakten naam van Caiiis brn-

rliyurns. Daar van een dezer voorwerpen, waarvan de opgevulde huid bewaard

"' H. BiRMElSTER, Systematische Uebcrsiclit ili'r Tlncre Brasiliens. Erstcr Thetl. Saufietliwro. Ber-

lin 1854. 8". S. 103 •- 107.

f l)et Knnijclifje Danske Vidensltnherncs Sehkabs Naturvidetukabelige og Malhematiske AfluiiiJliii-

qer Xlle Ücct. Kjobenliavn 1845 S. 61 Tab. 41.
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is, ook een geraamte aanwezig was, werd alle onzekerheid dienaangaande op-

geheven. De nog altijd, met levendige belangstelling in den voortgang der

wetenschap, werkzame Directeur Temminck, wien ik deze bijzonderheid me-

dedeelde, gaf daaraan zijne bevestiging door dadelijk te zorgen, dat de vroe-

gere benaming voor die van LuivD, Iclicijon vcimticus, op de voormelde voor-

Averpen plaats maakte.

Het bezit van twee voorwerpen en van een skelet eener diersoort uit de

binnenlanden van Brazilië, welke door Lund, die nu reeds eene reeks van ja-

ren in Brazilië gevestigd is, zeldzaam wordt genoemd, zou, hoezeer op zich

zelve belangrijk, echter geene aanleiding tot eene wetenschappelijke mededee-

ling aan de Akademie geven, wanneer niet Burmeister, wiens werk zeker

meer algemeen in de handen der natuuronderzoekers komen zal, dan dal van

LuND, eene beschouwing over de systematische rangschikking van dit dier-

geslacht had voorgedragen, welke van die van Lund afweek. De gelegenheid

om naar eigen onderzoek tu.sschen deze verschillende meeningen eene keuze

te doen, mogt ik niet ongebruikt laten. Ik veroorloof mij derhalve de Aka-

demie eenige oogenblikken over deze diersoort bezig te houden, en begin, om
de kortheid in mijne mededeeling te bevorderen, met reeds in den aanvang

als de slolsoui van mijn onderzoek op te geven, dat de Iclicijon tot de groep

der Honden en geenzins tol de VW^'c/s behoort. Ik zoude bijkans durven gis-

ten, dat de Heer Blrmeister nooit tot het tegenovergesteld gevoelen geko-

men zou zijn, wanneer hij het dier zelf onderzocht had.

Het geslacht Canis van Linnaeiis vormt, als men er de Hyacnu's van af-

trekt, eene kleine, zeer natuurlijke familie. De Hiiacnas zijn niet zoo zeer

onderscheiden door het gemis van een duim aan de voorpooten, welk ken-

merk althans ook bij eene enkele soort der ware honden, Crt?!i,s'/)tc<MS, opge-

merkt wordt, dan wel door een geringer getal en oenen andeien vorm der

maaltanden; daarin, zoowel als in andere kenmerken, komen de Hi/acna's na-

der met de civetkatten dan met de honden overeen. De groep der honden

blijft, na verwijdering der Ilijaena's, eene wel begrensde afdeeling der roofdieren,

waarvan de vos, de wolf en de onderscheidene huisdieren, die men gemeen-

lijk, als verscheidenheden van ééne .soort, onder den naam van Canis f'nmili-

aris zamcnvat, als bekende voorbeelden, een voldoend begrip kunnen geven.

Men kan de tot nog toe ontdekte soorten tot twee geslachten brengen: Oiocijon

van LiCHTEN.STEiN en Canis. Het eerste geslacht bevat voor als nog .slechts

éune enkele soort, die in Zuid-AI'rika te huis behoort. Zij moet niet ver-
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waid worden met den Fennec van Bruce, den Cerdo of Zcrda, welke eene

ware hondensoort is, die in Nnbië te huis behoort.

Tot regt verstand der onderscheiding van zoogdierengeslachten is eene

naauvvkeurige kennis der landen van het grootste aanbelang. Bij de verscheu-

rende dieren vindt men aan wederszijde in de boven- zoowel als de onder-

kaak een maaltand, die de overige in grootte overtreft en met een scherp-

snijdenden rand op de kroon voorzien is. F. Cuvier heeft aan dezen tand den

naam van carnassière gegeven, eene benaming, welke genoeg aanduidt, dat deze

kies meer dan eenige andere tot het verscheuren van het vleesch, waarmede de

roofdieren zich voeden, dienstig is. Daar elke helft der onderkaak een hef-

boom vormt waar de aanwending der kracht tusschen het steunpunt en de last

plaatst heeft, zoo is het blijkbaar, dat de voorste tanden, die van de inplanting

der spieren verder afliggen, met minder kracht op de spijzen bij het kaauwen

zullen werken, dan de nader aan het achtereind der kaak gelegen kiezen.

Terwijl dus de verscheurende tand [la carnassière) nog achter zich geplaatste

kiezen, de knobbelachtige kiezen heeft, zoo zal een dier des te minder bij

uitnemendheid verscheurend zijn, hoe grooter het aantal dezer kiezen is. Men

begrijpt nu het onderscheid van de knobbelachtige maaltanden en den ver-

schcurenden niaaltand. De kleinere, gewoonlijk mede in eene scherpe kroon

iiitloopende kiezen, welke vóór den verscheurenden niaaltand geplaatst zijn,

noemt men, in navolging van F. Cuvier, valsche kiezen [fatisses molaires).

Pas.scn wij deze onderscheiding op de kat en den hond als voorbeelden toe.

Bij het kattengeslacht heeft men in de bovenkaak aan weerszijde 4, in de

onderkaak ö kiezen. Van deze maaltanden zijn twee in beide kaken valsche

kiezen; er is dus alleen in de bovenkaak een knobbeltand aanwezig en de

verscheurende tand is in de bovenkaak de voorlaatste, in de onderkaak de

achterste kies. Daardoor ligt die dan ook digt bij de inplanting van de spie-

len, die de onderkaak optillen, en deze werken gevolgelijk met gering kracht-

verlies. De groote kattensooiten, de tijger en leeuw b. v. zijn verscheurende

dieren bij uitnemendheid. Bij de honden vindt men een grooter aantal kie-

zen. Achter den verscheurenden tand liggen namelijk in beide kaken aan

weèr.szijde twee knobbeltanden; vóór den verscheurenden tand liggen in de

bovenkaak aan weerszijde drie, in de onderkaak vier valsche kiezen. liet

geheele getal der kiezen is dus zes-en-lwintig, namelijk 6 aan weerszijde in

de boven-, 7 in de onderkaak.

Deze uitweiding was eenigermale noodig om nu Ie kunnen bekorten, en
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met één enkel woord te zeggen, waarin Icticyon zich van de overige honden

ondersclieidt; terwijl toch de overige hondensoorten in heide kaken aan weers-

zijde twee knobbeitanden achter den verscheurende tand hebben, heeft de Icticyon

er slechts één; dit dier bezit derhalve slechts twce-en-twintig kiezen, na-

melijk 5 aan weerszijde in de boven-, 6 in do onderkaak.

Tot nog toe is mij geene andere soort hekend, waarin dit voorkomt. Wel
schijnt bij sommigen de onderkaak slechts één knobbeltand te bezitten, ter-

wijl de bovenkaak hot normale getal twee behoudt. J. E. Grat vermeldt in

de Annals and Magazine of Natural Ilislorij * een geslacht der bonden-fa-

milie, 'tgeen hij Cuon noemt, iietwelk in de onderkaak even als Iclicijon

slechts een knobbeltand [lubercular grinder) bezitten zou, in de bovenkaak

echter twee dergelijke tanden, gelijk de overige honden. Hij brengt hiertoe

Canis stimairensis en Canis alpinus. Van de laatste soort zag ik slechts één

enkelen schedel, die werkelijk in de onderkaak den laatsten knobbeltand miste.

Wat Ctinis sumalrensis betreft, zoo deze, gelijk waarschijnlijk is, niet verschilt

van Canis rulilans van Temminck, welke soort niet alleen op Sumatra maar

ook op Java voorkomt, dan hen ik in de gelegenheid geweest daarvan zes sche-

dels te onderzoeken. Bij vijf schedels vond ik slechts één knobbeltand in

de onderkaak, terwijl ook hier even als bij Canis alpinus de kleine achter-

ste kies ontbrak. Hoe weinig gewigt echter aan dit kenmerk te hechten is,

l)leek mij uit den zesden schedel, afkomstig van een op Sumatra gevonden

voorwerp; hier waren in de onderkaak aan de linkerzijde beide knobbolkiezen

aanwezig, terwijl aan de regterzijdc eene ledige tandkas voor den tweeden

uitgevallen knobbeltand werd waargenomen.

Aan den anderen kant komt onder de groe[i der honden somtijds eene ver-

meerdering der kiezen boven het normale aantal voor. Hiertoe behoort voor-

eeist het geslacht Oiocijon van Lichtensteiiv gcbragt te worden
-f.

Bij dit

Zuid-Afrikaansche dier vindt men tvvee-en-dertig kiezen, terwijl er in de bo-

venkaak aan beiden zijde vier, in de onderkaak drie knobbeitanden gevonden

worden. Een tweede voorbeeld zag ik in eencn schedel uit het eigentlijk

hondengeslachl, in het Rijks Museum als Canis Azarae benoemd. Deze heeft

• Vol. XVII, 1840, p. 293. 2'Ji.

t Olocijon caffcr Lichtenst., Megaloüs Lalamiii Ham. Smitu. Men verwarrc, gelijk ik boven

reeds zeidc, dit, waarlijk natuurlijke geslacht niet met Megalolis van Ii.UOER, Cnnis Zcrda Zimmebm.
llrt laatstgenoemde dier is een vos van Nubië, met lange ooren ; het wijkt in de kiezen van de

overige bondensoorten niet af.
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in de bovenkaak aan beide zijden drie knobbelkiezen, zoodat het gelieele aan-

tal 28 bedraagt. Met evenveel of liever met even weinig regt als Grav Ca-

nis alpinus en Siimatrensis tot een afzonderlijk geslacht brengt, zon men ook

van deze hondensoort een afzonderlijk geslacht kunnen vormen.

Eene enkele knobbelkies in beide kaken is mij, gelijk ik zeide, tot nog

toe bij geene soort der familie van de honden voorgekomen, behalve hij Icli-

cijon. liet is daarentegen een kenmerk van het geslacht Mustela, of zoo

men wil van de geheele natuurlijke familie der Muslelina, met uitzondering

van Mcllivora, waar, even als bij het kattengeslacht, slechts de bovenkaak

met een knobbelmaaltand voorzien is, en de onderkaak er geenon bezit *.

In dit kenmerk komt derhalve Iclicyon met de wezelachtige dieren overeen.

BuRMEisTER heeft zich voorgesteld, dat dit kenmerk overwegend was en

ook op andere kenmerken invloed had. Ik moet, na een opzettelijk onder-

zoek, integendeel verklaren, dat dit kenmerk hij Iclici/oii geheel op zich zelf

staat. Niettegenstaande dit kenmerk van een enkelen knobhelland in heide

kaken, blijft Ictici/on een hond. Dat dit ook de indruk is, die bij den eer-

sten blik ontstaat, blijkt reeds uit den naam, waaronder de voorwerpen in

het Leydsch Museum (het eene meer dan dertig jaren langj gerangschikt zijn

geweest.

iNieniand kan minder geneigd zijn, dan ik het ben, om de rangschikking

der dieren op een duister gevoel van overeenkomst of verschil, op een in-

diuk van gelijkvormigheid of afwijking in uiterlijk voorkomen te doen berus-

ten. Behalve dat deze suhjective bcschouwingswijs aan alle weten.schappe-

lijke gestrengheid ontduikt, is het meer dan eens, ja dikwerf bij dieper in-

zigt van de Ijewerktuiging, gebleken dat uiterlijke gelijkvormigheid in weer-

spraak is met ware verwantschap. Wij zullen ons op die uiterlijke gelijk-

vormigheid, dien habitus, die physionomie, of hoe men het ook noemen wil,

hier dan ook niet als bewijsgrond beroepen
-f,

en wij doen dit te minder,

omdat in het geslacht der honden de uiterlijke gelijkvormigheid der soorten

geringer is, dan de overeenkomst van wetenschappelijk geldige kenmerken

en van de geheele inwendige bewerktuiging. Welnu! die kenmerken, welke

* Intuasclien is de tandformule van Mellivora (Vivcrra capensis Gm.) niet dezelfde als die der

katten, daar de onderkaak nan weerszijde drie valsclic kiezen bezit. Tot de Musti:lina behooren de

geslacliten Lutra, Mustela, Mephitis, Mydaus, Melcs, Mellivora en Gulo.

t « Habitus occulte conmltandus est," schreef Linnaeüs teregt. Het overeenstenimendc in den-

habitus is de toetsteen van waarlijk natuurlijke lp wctenscliaiJijelijke gronden rustende ucneta.
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men ook kiezen moge, gelden alle van Icticyon, voor zoover wij dit dier tot

nog toe kennen. Het geliccle geraamte is dat van eone hondensoort; er zijn

dertien paar ribben even als bij alle ware honden, terwijl de wezels er ge-

woonlijk veertien bezitten. Doch bovenal is de schedel in geheelen vorm een

liondenschedel, en heeft met dien der Mnslelina gecne meerdere overeenkomst,

dan met dien van eenige andere familie der Carnivora.

Gedachtig aan de Iloratiaansche woorden:

ir Segniiis irritant aniynos rleniissa per aurem,

Qiiam quae siint ocuUs suhjecla /idelibus, et tjnae

f/jse silil traclit spectator."

voeg ik bij mijne Verhandeling eene afbeelding in natuurlijke grootte van den

schedel van IcHcijon en eene dergelijke van een inlandschcn das {Mclcs curo-

jineus^ als voorbeeld uit de familie der Musiclina. Het verschil zal daaruit

heler in het oog springen dan uit eene dorre en gerekte beschrijving. Elk

daarentegen, die met de afteekening van den schedel van Icticyon een hon-

denschedel, onverschillig van welke soort, vergelijken wil, zal de overeen-

komst ontdekken. Ik meende dat eene afbeelding in natuurlijke grootte van

den schedel en de tanden van Icticyon eenig belang voor de wetenschap heb-

ben kon, daar het dier in verzamelingen zeer zeldzaam is, en de door Liind

gegevene afleekeningen te zeer verkleind en niet uitvoeiig genoeg zijn om
eene naauwkeurige vergelijking met verwante vormen toe te laten, üc geheel

andere welving van den schedel achter de oogkassen bij de honden en de Mus-

iclina, de lengte van den schedel achter de oogkassen bij de laatsten, de

])laatsing van het foramcn infra-orbitnic, 't geen bij de honden op eenen groo-

teren afstand van den vnorrand der oogkas ligt, de verschillende buiging der

jukbogen, zijn zoovele in het oog loopende bijzonderheden, welke bij eene be-

schouwing onzer afbeeldingen, ook zonder nadere aanwijzing, zullen worden

opgemerkt. Het beenig verhemelte heeft bij den hond zijn aehlerrand bijkans

onnuddelijk achter den laatsten maaltaiid, bij de Musiclina, ook bij Mclcs,

wordt het achter dien maalland smaller, maar strekt zich nog ver naar ach-

ti'ii'ii uit. De oiiderkaak der Musiclina is met den gewrichlsknobbel in eene

diepe groeve van het slaapbeen, die van voi-en en achteren door eene uilsjirin-

gende beenplaat omschreven is, als ingeklemd, zoodat bij .sommige soorten,

ook na het wegnemen van alle weeke deelen, de geleding alleen genoegzaam

is, om de onderkaak aan den schedel te doen hangen. Hij de honden heeft
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dit volstrekt geen plaats. Bij Mustelina verdwijnen de naden der scbedel-
beenderen vroegtijdig. Lij de honden blijven zij langer bestaan. Zelfs bet
beenweefsel des schedels op de oppervlakte is eenigzins verschillend, en wordt
bij Meles door vele kleine gaten van bloedvaten gekenmerkt, terwijl het veel
gladder is bij den hond. Merkwaardig is bovenal het verschil in de tanden
De snijtanden vertoonen, met uilzondering van den huitensten der bovenkaak
die kegelvormig is, hij de bonden eene in lobben ingesneden kroon Bij
de Mustelina zijn de onderste zes snijtanden, in eene enge ruimte -,,_

plaatst, zelden in dezelfde vlakte gelegen, en de tweede, van den hoektand
afgeteld, ligt naar achleren teruggedrongen, 't geen wel hij Lulra bet meest
bet geval is, maar echter ook bij Mustela putorius, siberica en vele an-
dere soorten, en ook bij Meles en Mellivora wordt waargenomen. Afwijkend
IS ook de vorm der kiezen, bepaaldelijk die van den verscheurenden

'

land
en van de knobbelkies hij Iclicijon en bij de Muslelina. De verscheurende
land van de bovenkaak heeft bij ïcticyon, gelijk bij andere bondensoor-
teii, een klein inwendig knobbeltje aan de voorzijde van de kroon Bij
Mustela ligt dit knobbeltje bijkans op het midden, en bij Meles is het zeer-
breed geworden, zoodat de kroon bijkans de gedaante van een schuins lin-_

geiid vierkant heeft. Eveneens is er tnsschen den verscheurenden tand der'
onderkaak een opmerkelijk verschil, dat hij Mustela echter gerin-^er is dan
bij Meles, die in dit opzigt tot den heer nadert. De groote, breede knobbel-
kies der bovenkaak bij Meles wijkt geheel van die der bonden af. Bij Musivta
is die kies kleiner, maar wijkt eveneens door haren dwarsen stand van de
schuins geplaatste, meer driehoekige knobbelkies dier kaak bij de bonden af.

Het ontbreken van eene der twee knohbelkiezen hij Icticim is daarom eene
onvruchtbare anomalie, wanneer ik mij dus mag uitdrukken, d. i. eene afwij-
kmg, die zonder invloed op de overige bewerktuiging is. Icticyon is derhalve,
wij herbalen hier 'tgeen wij in den aanvang beweerden, eene soort van de
groep der honden. Men kan er evenwel een ondergeslacht van vormen, maar,
zoo men Ictici/on als geslacht wil beschouwen, heeft dit geslacht in de rang-
schikking met dezelfde waarde als Olocjon, bij hetwelk de kiezen niet slechts
in getal maar ook in gedaante van die der honden afwijken, gelijk vooral
blijkt uit den venscheurenden tand, die kleiner is dan de knohbelkiezen. Dit
nader aan te toonen zou echter meer uitvoerigheid noodig maken; doch deze
bewijsvoering staat ook in minder regtstrcekscli verband lot mijn tegenwoordig
onderwerp. De tegenwoordige mcdedeeling toch heeft alleen betrekking lot
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Iiel verschil van meening tusschen Lund en Burmeister. Met vertrouwen

onderwerp ik de beslissing aan het oordeel der Dierkundigen, en ik vlei mij

dat Burmeister zelf niet bij zijne meening zal willen volharden.

Hoe beknopt ook de beschrijving is, die Gray (t. a. p.) gegeven heeft,

zij is ondertusscben voldoende om te besluiten, dat zijn Cynaliciis mcUmo(jasler

met den Icticyon vcnaiicus van Lksd overeenkomt en lol eene en dezelfde

diersoort betrekking heeft. De benaming van Lünd zal echter om de priori-

teit de voorkeur moeten hebben, volgens de regelen althans, die de Engel-

sche Dierkundigen, en Gray niet het minst, zoo gestreng wenschen opgevolgd

Ie zien.

Uit Luivd's Verhandeling voeg ik hier nog bij, dal het dier plomp en sterk

is, met korte poolen, tamelijk langharigen pels, korte ooren, korten, dikken

snuit. Het voorkomen is beerenachtig, terwijl de kleurverdeeling aan mar-

ters doet denken. De vingers zijn door een sterk vlies verbonden, 'tgeen de

Schr. zwemvlies noemt [Swömmchud), hoezeer daarbij aan geen zwemmen ge-

dacht is, waarvan althans in de aanteekeningen omtrent de levenswijs niets

voorkomt. Bij onze gedroogde voorwerpen kon dit vlies niet wel worden waar-

genomen; Gray maakt er geene melding van.

Slechts een paar woorden over de twee opgezette voorwerpen van "sBijks

Museum. De eene huid is van een jonger dier, en tot dit voorwerp bclioorl

het skelet, welks .schedel ik heb afgebeeld. De geheelc lengte bedraagt 0,55'",

waarvan de staart ü,07 en de kop 0,14 uitninaki. Het andere is omstreeks

7 decimeters lang, 0,24" hoog; de staart bedraagt 0,13. De onderzijde des

ligchaams, de poolen en de korte staart zijn zwart bruin, de kop is van bo-

ven geelachtig roodbruin, welke kleur zich over den nek en het voorste ge-

deelte van den rug uilslrekt, en zich naar achteren in het zwartbruin onge-

voelig verliest. Het kleinere voorwerp, waarvan de oorsprong onbekend is,

was reeds aanwezig in de verzameling, toen de Hoogleeraar Briigmatvs met

liai'e zorg belast was; het andere, grootere (eene huid, waarin de schedel voor

oen gedeelte aanwezig is) werd later door den legenwoordigen Directeur van

het Museum van eenen handelaar in naturaliön uit Hamburg aangekocht.

On)trent de levenswijs van fctin/oii is, uithoofde der zeldzaandieid dezer

diersoort, weinig bekeiul. Volgens benglen, welke I.i ïsn van jagers had in-

gewonnen, zwerft het diei' over dag in de bosschen in kleine troepen om, en

jaagt hel wild op de wijze der piglhonden en met een eenigermale n)el hel

Inmne overeenkomend geblaf. liet getemde dier, dat Lr>D waarnam, was
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vraatzuchtig en verslond bijna alle gekookte spijs, zoowel plantaardige als

dierlijke, die men aan hetzelve voorzette, hoezeer het aan raauw vleescli de

voorkeur gaf. Het was schuw en vreesachtig; soms, als verdrietig over zijnen

gevangen staat, liet het eenige scherpe of jankende hlafgeluiden hooren, afge-

wisseld met eene menigte gemoduleerde klanken, die veel overeenkomst had-

den met het schreijen van een knorrig kind. Het groef gaarne en met groote

vaardigheid, waaruit men kon afleiden, dat het ook in wilden staat in den

grond graaft om zich te verschuilen en zich een leger te bereiden. Waar-

schijnlijk is het getal jongen vier, daar in den troep, waartoe de twee aan

LuND gebragte voorwerpen behoorden, volgens berigt van hen, die ze gevan-

gen hadden, twee groote voorwerpen waren (de ouden) en vier kleinen (de

jongen).

Ook overblijfsels van fossile dieren heeft Lund in de diluviale gronden

van Brazilië gevonden, welke tot Iciicyon behoorden; hij vermeldt die als

beenderen van Iciicyon major. Verwant met dit ondergeslacht was een

uitgestorven Braziliaansch dicrgeslacht, waaraan deze Schr. den naam van

Abathmodon geeft.

Leiden, 27 Januarij 1855.

10
WIS- r.K >ATUIRK. VKIIII. liKII KO.MMi Ali\r)KMIi;. lil.KI, Ili.
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VERKLARING DER AFBEELDINGEN.

Fi}/. i. Schedel van eenen nog niet geheel volwassen Ictkyon venaticns

LiiivD, van de linkerzijde gezien.

Fiy. '2. Tanden van de hovenkaak der linkerzijde, boven op de kroonvlaktc ge-

zien. Het beenig verhenieltc eindigt digt achter den laatsten maaltand.

Fig. 3. Tanden van de onderkaak van de linkerzijde, van boven gezien.

Fiy. A, 5, G hebben betrekking op Meles europaeus. Fig. 4. Schedel van

de linkerzijde gezien. Fig. 5. Tanden van de bovenkaak linkerzijde, even

als in fig. '2. Fig. (). Tanden van de onderkaak linkerzijde even als

lig. o.

Fig. 7. Tanden van de onderkaak, linkerzijde, van Canis alpinus van boven

gezien. Het getal komt hier, door het ontbreken van de laatste knob-

belkios mot dat bij Iciicyon (zie fig. 3) overeen.

Fig. 8. Tanden van de bovenkaak van Canis Azarae linkerzijde, boven op de

kroonen gezien. Er zijn hier zeven kiezen aanwezig, een meer dan bij

de gewone hondensoorten, twee meer dan bij Iciicyon. (Zie boven in

(Ie Verhandeling blz. 4, 5).

Al ile figuren zijn in natuurlijke grootte naar de voorwerpen zelve geteekend.
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OVER

HERMAPHRODITISMUS SPÜRIUS FEMININÜS.

H. J. H A L B E R T S 31 J.

Gelijk bekend is_, komt er bij het vrouwelijke geslaclit cene soort van

Hermaphroditisnius spurius voor, waarin de clitoris zich verder ontwikkelt en de

gedaante eencr min of meer mannelijke roede aanneemt, niettegenstaande de

inwendige geslachtsdeelen volkomen vrouwelijk gevormd zijn, zoodat men en

cijerstokken en eileiders en baarmoeder en scheedc vindt. Deze soort van

wezens, die men met den naam van Viragines bestempelt, zouden naar de

mindere of meerdere gelijkheid met den mannelijken typus en naarmate zich

de scheede niet dan al in eene mannelijk gevormde uretlira ontlast, gevoe-

gelijk in de volgende vier ondersoorten kunnen gerangschikt worden.

Ecm eerste ondersoort vinden wij in de eenvotidige vergrooting der clitoris,

eencn vorm die alles behalve zeldzaam te noemen is. Volgens W. Vrolik *

))zijn de personen, Avelke met deze monstrositeit behebt zijn, in het alge-

wmeen onvruchtbaar, missen zij, wegens het naauwe verband tusschen den

«ligcliaamsbouw en de voortplantingswerkluigen, den sierlijken bouw der

«vrouwelijke sekse en hebben eene harde dorre huid, meestal met zwart

»haar en cene mannelijke slem. De menstruatie is doorgaans zeer gering,

))cn in het algemeen zijn zij meer onderhevig aan de ziekten van het man-

»neiijl;e dan van het vrouwelijke geslacht. Somtijds is de clitoris zoo slork

* ftr menscliclijke vrucht. D. II, biz. 'M2 373.

WIS- F.N >ATULUK. VEIlll. DKIl KU.MMi. AKAI>E»llli. llf.EL III.
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«ontwikkeld, dat zij de opening der scheede bedekt en hierdoor ecne bijzon-

i)dere soort van atresia vaginalis te weeg brengt. Rij enkele volkeren schijnt

wdeze vergrooting der clitoris een vrij standvastig verschijnsel. Clarke

«vond haar bij Negerinnen dikwerf meer dan een duim lang, en zegt, dat

«zij, door oprigting, zich wel tot drie duim konde verlengen. E. Home nam

«zulks evenzeer bij Negerstammen waar."

In eene tweede ondersoort zet zich de vrouwelijke urcthra in een half-

kanaal voort, dat aan de ondcrvlakle der vergrooto clitoris naar voren ver-

loopt, in welk geval laatslgcnoemd deel zich voordoet als ecne roede met

hijpospadia. Otto * geeft daarvan eene waarneming bij eene vrouw, die

vroeger als huzaar gediend hebbende, beweerde tweemaal zwanger geweest

te zijn en de gewone menstruatie te ondervinden. De gespletene urethra

zette zich voort tot aan den eikel der clitoris. De overige vrouwelijke voort-

plantingswerktuigen waren natuurlijk gesteld, zoodat er omtrent de sekse wel

geen twijfel kon zijn, hoewel deze vrouw mannelijke driften en lusten open-

baarde.

Het is bekend, dat deze vorm der clitoris bij vele zoogdieren normaal is.

Tot onze derde ondersoort brengen wij het geval, xvaarin de urethra door

de clitoris verloopt en met ecne opening aan den eikel eindigt, waardoor eene

vrij groote overeenkomst met de mannelijke roede ontstaat.

Hierop heeft eene waarneming van Gallat belrekking, die ons door Ak-

NAüD wordt medegedeeld j*. Zij betreft eene vrouw, in welke zich eene

mannelijke stem voegde bij aanmerkelijken baardgroei. Hare clitoris, die op

eene roede geleek, had eene lengte van Oj duim, eenen omvang van o duim

4 lijnen. De eikel was voorzien met eene opening, die een catheter in de

blaas liet doordringen, waardoor zich de urine ontlastte. De scheede was

normaal; zij liet den explorercnden vinger toe en Gallat voelde duidelijk

den nioedermond. Bij de opening der buikholte werden zoowel de eijcr-

stokken als trompetten en baarmoeder, ofschoon in verharden toestand aan-

getroffen. De vrouw had tijdens haar leven regelmatig gemenstrueerd, doch

was nimmer zwanger geworden.

Deze vorm is volgens G. Ciivier regel bij de Maki's on Lori's, eene onl-

• Zie W. Vbolik, Dc mcnschcHjhe vrucht, D. IF, blz. 273, 271.

t Absadd, Anal. Chir. Abhandl. ü. d. Ilermapliroditcn. Strassburg 1777, S. üo, ül.
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dekking, die voor Stenops tardigradus, javanicns on gracilis bevestigd is

geworden door W. Vrolik en Schroeder van der Kolk *.

Onder onze vierde ondersoort rangschikken wij die gevallen, waarin de
scheede inmondt in eene mannelijke urethra, tvelkc echter niet de geheele
lengte der clitoris doorloopt, maar vroeger eindigt. Er ontstaat dus een
canalis uro-genitalis door zamenvloeijing van scheede en urethra.

Het is opmerkelijk, dat, terwijl de tweede en derde ondersoort bij den
mensch hoogst zeldzaam zijn, zoodanig dat men van elk, voor zoover mij
bekend is, slechts één voorbeeld kan aanwijzen, van de vierde ondersoort
met minder dan 5 gevallen kunnen worden aangehaald. Zij worden ons
medegedeeld door Chevreuil, Czermak, Bouillaud en Maiyec, Virchow
en WiLLiGH.

Chevreuil's mededeeling f heeft betrekking op eene vrouw, die driemaal
gemenstrueerd had, slechts mannelijken arbeid verriglte, eene platte borst,

geenen boezem, mannelijke gelaatstrekken en eenen sterken zwarten baard
had. De clitoris was 7—8 lijnen breed en anderhalf duim lang. In haar
midden vond men de uitwendige opening der urethra. De anus lag onmid-
delijk achter de clitoris, zoodat dus de scheede, ten minste van buiten

gezien, ontbrak. Na haren dood vond men eene baarmoeder met eenen twee
duim langen hals, die zich in de urethra, een duim van de uitwendige
opening dezer laatste verwijderd, ontlastte. De Fallopiaansche buizen waren
aanwezig, evenzoo de eijerstokken; de linker was echter zeer klein en de
regier tot een rond, twee duim breed, doorschijnend gezwel ontaard, dat

door den uitwendigen Jiesring naar buiten was gekomen en dus den inhoud
van eenen breukzak uitmaakte. Dit geval wijkt in zooverre van de volgende

af als hoogstwaarschijnlijk de scheede ontbrak, zoo men althans den verlengden

baarmoederhals niet als zoodanig beschouwen wil.

Het geval, waarmede Czermak § ons bekend maakt, heb ik niet in het

oorspronkelijke kunnen nagaan, doch ik vind er de volgende aanhaling van

" Zie Recherches d'Anat. comp. sur te genre Slenops (l'llHf/cr, in A'. Verhand. der Eerste Klasse

V. h. Km. Ncd. Instilinil, D. X en in Bijdragen Inl de Dierkunde, uitgegeven door het Genoot-
ecliap Nal. Art. Mug. Amst. D. I. 1S18— 1S54.

t Keil'3 Archiv. Bd. XI. S. 302— 30-1.

Meiss.\eii'3 Forschungen. Bd. VI. S. 72.

17*
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Lij Gü^fTHER *, die wel geeiien twijfel overlaat omtrent de plaats, die het

bij de verschillende vormen van hermaphrodilisme moet innemen. dCzermak

wvidit puellam, cujus clitoris ex parte erat perforata; vagina, externo ostio

«destitula, urethrae parietem penetrabat. Forma totius corporis slructurae

nvirili persimilis."

De waarneming' van het derde geval is afkomstig van Bouillaud en Ma-

NEC
"f

en werd bewaarheid door Isidore Geoffroy St. IIilaire §. Het

is om de naauwkeurigc beschrijving^ die er van gegeven wordt, onze aan-

dacht overwaardig.

Het betreft eenen lioedenmakersknecht, die op 62jarigen leeftijd aan de

cholera bezweek, en als man gehuwd was geweest. De clitoris was manne-

lijk gevormd, met dat onderscheid echter, dat het orificium urethrae achter

den eikel geplaatst was, in plaats van het midden er von te doorboren, eene

verhouding, die men voor eenen eersten graad van hypospadia zoude kunnen

houden. Eene vulva was niet voorhanden, en do plaats, waar zij had moeten

zijn, werd door eenen zeer dikken naad ingenomen. Een eigenlijk scrotum

ontbrak en men zag niets, dat naar testiculi geleek. De borsten waren mid-

delmatig opgezet, de gedaante van den romp meer vrouwelijk dan mannelijk,

en desniettegenstaande hot aangezigt gebaard. Bij de lijkopening vond men

eenen geheel vrouwelijken toestel, slechts met een enkel overtollig manne-

lijk deel, namelijk de voorsta nderklicr, die geheel dezelfde plaats innam als

bij den man. De scheede, die naar beneden zeer vernaauwd was, opende

zich in de pars membranacea van de urethra.

Het geval, dat Virchovv ** ons mededeelt, en waarvan het preparaat op

de anat.-pathologischc verzameling te Würzburg bewaard wordt, mag ik

hier evenmin verzwijgen, daar het onderzoek, gelijk men mogt verwachten,

uiterst naauwkcurig geschied is.

Elisabeth Holzheidt Köhler was een eenig kind en up haar 20*ie jaar

gehuwd; zij leefde echter met haren echtgenoot in voortdurenden onmin.

De menstruatie was spaarzaam en pijnlijk; kinderen had zij nooit gehad. De

• A. F. GüNTUEB, Commenlalio de JlermaphrodUismo. Lipsiae ISIG. S. 33.

+ Journ. univ. el hebd. de med., T. X, pag. 467 et suiv.

§ Traite de teratologie. ï. Il, pag. 100 et suiv.

•* Verhandl. der Phys.-Med. Gesellscliaft in Würzburg. Bd. Ilf. S. 359 lï.
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uitwendige habiliis was die ceiier virago; hare lengte öj voet, schouilers

breed, ligcliaani sterk gespierd, borsten plat, baard tamelijk ontwikkeld. Zij

was eene ondernemende vrouw en had zich vroeger op school meer met

jongens dan meisjes afgegeven. Op haar 77ste jaar maakte eene pneumonie

een einde aan haar droevig bestaan, en vond men bij het onderzoek het

volgende

:

De penisvorraige clitoris had eene lengte van 2" Par. en eenen diameter

van I"; van haren bovensten omvang verhieven zich twee groote huidwallen,

die onder het lid in eene dwars gerimpelde, door eene raphe gedeelde en op

een scrotum gelijkende massa zanien kwamen. Het penisvormige ligchaam

droeg aan het uiteinde eenen }" lange, met eene voorhuid bedekten eikel,

die van de punt tot aan de basis, aan de achter- of ondervlakte eene diepe

opene sleuf bezat. Aan de basis der clitoris ging deze sleuf in een kanaal

over, dat met eene slappe opening begon en wijd genoeg was, om den top

van den pink op te nemen. Het nadere onderzoek leerde, dat dit kanaal

een canalis m'o-genitalis was, eene lengte bezat van 1" en naar achterenen

boven omgeven werd door een corpus spongiosum urethrae; het ontstond door

de zamenmonding van eene vrouwelijke, met sterke spiervezelen omringde,

zeer wijde en 2" lange urethra en eene sterk ontwikkelde scheede, die den

achterwand der eerstgenoemde doorboorde. De toegang tot dit kanaal was

van uit de scheede gemakkelijker dan uit de urethra. Opmerkelijk was ook

de hals der blaas, waarin zich met bruinachtige concrementen opgevulde

kliertjes (Prostata?) bevonden.

De baarmoeder had eenen kinderlijken vorm en was dus waarschijnlijk niet

tot geslachlsrijpheid gekomen. Hare aanhangsels waren volkomen voorhanden;

op beide zijden bestonden sterk uitgebreide breedc banden met eijerstokken,

parovaria, tubae en ronde banden.

De waarneming van Willigh * heeft betrekking op zekere Maria Cer-

MAK, die op haar 46stc jaar overleed en toen onderzocht werd. Men weel

van haai', dat zij op haar 21ste jaar voor het eerst de menses kreeg, die op

liet 41ste weder ophielden; zij trouwde op haar 54^*^^ doch had niet het

geluk om moeder te worden.

De bescln-ijving dezer vrouw komt in de hoofdzaak zoodanig overeen mei

I'ru'jer Vierleljahr.schr. 1835, 8. 123.
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die der voorgaande, dat ik het onnoodig oordeel haar geheel te herhalen.

Ik wil hier alleen doen opmerken, dat de canalis uro-genitalis iets langer

(1
3'' Par.), doch tevens naauwer was, daar hij slechts een catheter kon opnemen.

De lengte der eigentlijkc urethra was daarentegen minder dan in het vorige

geval, zijnde dezelve niet langer dan 1". Overigens ontstond ook hier de

canalis uro-genitalis door de zamcnvlocijing der urethra en der scheede, welke

laatste door eene 4'" wijde opening in de pisbuis inniondde.

Men zoude bij deze vier ondersoorten, die wij zooveel mogelijk dooi-

voorbeelden hebben opgehelderd, nog eene vijfde en zesde kunnen voegen,

waaronder echter geene der mij bekende gevallen kunnen gebragt worden,

ofschoon de mogelijkheid van haar bestaan bij den monsch niet kan geloo-

chend worden. Er zoude namelijk over de geheele lengte der clitoris eene

kanaalvormige urethra kunnen verloopen tegelijk met eene inmonding der

scheede in haar, met andere woorden: eene mannelijk gevormde urethra be-

staan, die de vagina opneemt. Ook ziet men de mogelijkheid in van een

geval, waarbij niet alleen de scheede, maar ook de endeldarm in eene zoo-

danige urethra overgaat. Gelijk ik reeds zoo even vermeldde, is mij geene

enkele waarnoming bij het vrouwelijke geslacht bekend, waar de clitoris den

niannelijken typus zoo nabij komt, dat zij over hare gchcele leiifilc ioorhoord is

en de urethra penis tevens als uitgang dient, voor de urine-bereidende

werktuigen niet alleen, maar ook voor de vrouwelijke geslachtsdeeicn en in

het laatste geval zelfs voor het spijskanaal. Wat echter bij den mensch tol

dusverre niet verwezentlijkt is geworden, heb ik bij het kalf waargenomen

en het zijn deze waarnemingen, voor welker mededeeling ik cenige oogen-

blikken de aandacht der Akademie inroep. Ik vond te meer aanleiding, deze

mijne waarnemingen niet terug houden, in cenige woorden van den beroeni-

licn Tcratoloog I. Geoffkoy St. IIilaire, die zich in het tweede deel zij nor

Teratologie * op de volgende wijze over de afwijking in de eerste vorming,

die het onderwerp dezer bijdrage uitmaakt, uitspreekt: )>Si l'on excepte Ic

ndcgré d'aiiomalic, qui consiste dans Ie sim|ile dévelojipement du clitoris,

«rhermaphrodisme féminin parait plus rare chez les manimifères que l'her-

«maphrodisme masculin. On n'cn trouve mème dans lesannales de la science

• Png. 108,
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xpresque aucun exemple a la fois autlientique et rapporté avec assez de

«detail, pour qu'il soit possible de Ie classer avec certitude dans l'un de nos

)> genres d'herniaphrodisme feminin."

EERSTE WAARNEMING.

(Zie PLAAT I).

De geslaciitsdeelen der eerste hermaphrodiet, waarvan ik de beschrijving

wil laten volgen, bevinden zich in de verzameling van den Hoogleeraar

G. C. B. SuRiNGAR te Leiden, terwijl het geraamte van hetzelfde dier tegen-

woordig eene plaats inneemt in het Museum Vrolikianum. Beide preparaten

zijn afkomstig uit het private Kabinet van mijnen ambtsvoorganger, den Hoog-

Schematisc'he doorsnede van de bekkcnorgant-n dor liermaplirodiet,

beschreven in onze eerste waarneming.

Il blaas, b gesloten urachus, c vioiiwelijke ur.tlirn, d baarmoeder, e schecde in uitge/.itlen toe-

stand, f bekkenstuk der mannelijke uretlmi, g roedestuk, h orilicium urctbrae, i tot roede ontwikkelde

clitoris, k scheedeklep, / zijdelingscbe plooijen, m openingen der Gaertnersclie gangen, n Cowpersclie

klier der regter zijde, o liare innionding iji de urctlira, p endeldarm, q regtcr lig. reclo-cavernosuni.

NB. de Cowpersclie klier en het lig. reeto-cavernosum kunnen bij deze doorsnede eigenlijk niet

gi'zien «orden, doch zijn duidelijkbeidslialve toch in de teekening opgenomen.
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Iecra;ir G. Saivdifort, na wiens overlijden zij eenc verschillende bewaarplaats

verkregen hebben.

De geslachtsdeelen worden op de volgende wijze in den Catalogus van Prof.

Sandifort beschreven: «Genitalia exlerna et interna vituli bovis pro her-

nmaplirodito habili. Cernitur vesica urinaria cum utcro, ovariis etc. Vagina

«terminatur in canalem urelhrae, corporibus cavernosis cinctac ot insignem

«longitudineni liabentis."

Men vindt in dit preparaat eene normaal gevormde, met sterke spierveze-

len omgevene blaas, die naar achteren in eene vrouwelijke urcthra overgaat

en naar voren met eenen gesloten urachus eindigt. Deze vermelding komt

mij daarom gewigtig voor, omdat wij vooral uit het laatste anatomische feit

mogen besluiten, dat het dier, waaruit de deelen ontleend zijn, nog eenen

geruimcn tijd moet geleefd hebben, eene bijzonderheid, die trouwens ook uit

de afmetingen der andere weeke deelen schijnt te blijken, die sterker ont-

wikkeld zijn, dan dit gewoonlijk bij pasgeboren kalveren het geval is.

De bovenvermelde vrouwelijke urethra gaat naar achteren in eenc manne-

lijke over, waarvan het eerste of bekkenstuk («), dat in het preparaat aan

de bovenzijde geopend was, eene lengte bezit van 4 Cm. en eenen inwcn-

digcn omvang van 4j Cm. liet roedestuk meet 28 Cm. en wordt omgeven

door een sponsachtig weefsel (6), dat zich in den beginne tot eenen sterken

bulbus (c) ontwikkelt; men vindt bovendien twee corpora cavcrnosa penis (rf),

met daarop overgaande ligamenta recto-cavernosa (e), eene voorhuid (/") en

een haarlok (fj), alles op dezelfde wijze, als men dit bij een stierkalf gewoon-

lijk aantreft. Met het uiterste gemak kan ik in het bekkenstuk der urethra

eene dunne bougie brengen, die het roedegedeelte doorloopt en tusschen de

plooijcn der voorhuid weder uitkomt.

Wat de inwendige geslachtsdeelen betreft, deze zijn geheel volgens den

vrouwclijkcn typus gebouwd. Eijerstokken (h) met vrij sterk uitgezette

Graafschc blaasjes, Fallopiaansche buizen (i), eene tweehoornige baarmoeder (/;),

met goedgevormd ostium vaginale (/); alles geeft ten duidelijkste te kennen,

dat er omtrent liet geslacht geen de minste twijfel kan bestaan. De sterk

geplooide sclieode (in) heeft eene lengte van 8^ (^m., terwijl de omvang, die

het grootste is in het midden en aldaar G\ Cm. bedraagt, naar den baar-

moedermond en naar achteren, waar zij eenigzins loegesnoerd in hot bekken-

stuk der mannelijke urethra overgaat, langzamerhand afneemt.

Kvcn als bij een kuiskalf wordt de inmonding der vrouwelijke urethra (m)
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begrensd door eene scheedeklep (o o), die ook hier zoodanig gesteld is, dat zij den

weg voor de urine aan de inmonding der vagina afsluit; ter weèrzijde be-

vindt zich nog eene plooi (pp), die insgelijks voorhanden is in het vrouwe-

lijke geslacht, doch in deze hermaprodiet eene sterkere ontwikkeling erlangd

beeft; zij verheft zich in het bekkenstuk halvemaansgewijze, convergeert naar

voren en achteren met die der andere zijde en laat zich tot in het roedestuk

der urethra vervolgen. Op het begin der laatstgenoemde plooijen, regts en

links van de inmonding der vrouwelijke urethra en op de plaats waar de

vernaauwde scheede in de mannelijke urethra overgaat, doet zich eene ope-

ning {qq) voor, welke eene zeer dunne sonde toelaat en links tot eene diepte

van 22 m. m., regts van slechts 6 m. m. laat doordringen. Hoogst waar-

schijnlijk zijn dit de mondingen der Gaertnersche gangen (analoga der vasa

deferentia), waarvan echter het verdere beloop aan de buitenvlakte der scheede

niet kan worden aangetoond. Het stuiten der sonde kan hier niet als grond

tegen onze bewering, dat het namelijk Gaertnersche gangen zijn, worden

aangevoerd; uit de onderzoekingen toch van Kobelt * weten wij, dat deze

kanalen dikwijls op gedeelten van het verloop gesloten zijn, en ten anderen,

dat er op onregelmatige afstanden kleppen in voorkomen, die aan het bin-

nendringen van injectiestoffen, uit de scheedeopening ingespoten, en dus even-

zeer aan eene ingebragte sonde, weerstand bieden.

Van de prostata ontdek ik geen spoor; daarentegen zijn de Bartholinische

of Cowpersche klieren (rr) goed ontwikkeld. Zij liggen onmiddelijk boven

den bulbus urethrae en hebben, voor zooverre ik kan zien, elk eene opening {ss),

waardoor zij haar afzondcringsprodukt in de urethra uitstorten, hetgeen dus

afwijkt van hetgeen wij bij den stier vinden, waar beide uitvoeringsgangen

tot éénen gang zamensnielten, welke in eene, door eene plooi van het slijm-

vlies begrensde verdieping inmondl en aldus naar het kanaal der urethra

voert.

Behalve deze anomalie der geslachtsdeelen vertoont het dier eene gebrek-

kige vorming dor wervelkolom en hierdoor insgelijks van het bekken. De

18 staart- en 5 heiligbecnwervels ontbreken ten eencnmale; van de leiiden-

wervels mist de zesde geheel, terwijl de vijfde slechts rudimentair oniwikkeld

is. De aanwezige lendenwervels plaatsen zich op de wijze van lii't heilig-

been tusschen de ongenaamde beenderen; zoodanig echter, dal de kammen

• Der Nebeneierslock des Weibes. S. 34, 35.

IS

WIS- EN NATUUnK. VEFIU IlICIl KH.MMiL. AKADF.MIF.. nF-'l- 'Il
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(Ier laatste elkander achter dit pseudo-sacrum raken en een gedeelte van

den bovcnwand van het dus onvolkomen gevormde bekken naar achteren

ontbreekt, hetwelk door bandmassa wordt aangevuld. De bekkenholte is als

gevolg dor slechte ontwikkeling van de wervelkolom misvormd. Deze mis-

vorming ontstaat hoofdzakelijk door de dwarse afmetingen, die zoowel in

den in- als uitgang vernaauwd bevonden worden.

TWEEDE WAARNEMING.

(Zie PLAAT II.)

Zij heeft betrekking op een pasgeboren kalf, dat ik levend ontving en later

zelf ontleedde. Het dier was goed gevoed, doch vertoonde uitwendig ter

plaatse, waar de uitgangen van het darmkanaal, de urine-bercidende werk-

tuigen en de geslachtsdeelen moesten gevonden worden, de volgende afwij-

kingen. De staart ontbrak geheel en in plaats daarvan vertoonde zich aan

Schematische doorsnede van de bekkenorganen der hermaplirodiet,

beschreven in onze tweede waarneming.

n blaas. /; nog niet gesloten urachus, c vrouwelijke urcthra, d baarmoeder, c schecde (men ziet

tegen het scptum aan), ƒ endeldarm, g bekkenstuk der mannelijke urctlirn, waarin zich c, e en f
ontlasten, h scheedeklep, i roedestuk der mannelijke urethra, k orificium urcthrac, l tot roede ont-

wikkelde clitoris, m dwarsband in het perineum.
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liet uiteinde van het heiligbeen eene met huid bekleede verdieping, die zich

naar heneden in de bihiaadstreek liet vervolgen. Een anus was niet voor-

handen en beneden de plaats, waar deze had moeten zijn, bevond zich eene

op het gevoel benierkbare roede, die onder de huid verborgen, naar voren

kon worden vervolgd en tamelijk ver van den navelring verwijderd uitliep

in een kegelvormig puntig einde («), dat op dezelfde wijze als bij een

stierkalf doorboord (b) en met eene goed gevormde voorhuid (c) was voorzien.

Uit het orificium urethrae ontlastten zich van tijd tot tijd eenige droppels

urine. Voor de roede bevonden zich vier spenen, die goed ontwikkeld

waren en met tamelijk sterke melkklieren zamenhingen. Reeds bij deze uit-

wendige beschouwing viel mij de groote naauwte van den uitgang van het

bekken op, die, gelijk nader zal blijken, door eene naauwkeurige ontleding

bevestigd werd.

Men zal met mij moeten bekennen, dat uit de opsomming dezer uitwendig

zigtbare bijzonderheden niet was op te maken, of het dier tot het manne-

lijke, dan wel tot het vrouwelijke geslacht behoorde. Het ontbreken van een

scrotum en het voorhanden zijn van goedgevormde melkklieren konden doen

vermoeden, dat het een kuiskalf was, terwijl het gemis der kling en de aan-

wezigheid eener goedgevormde, doorboorde en met een preputium voorziene

roede evenveel regt gaven het dier voor een stierkalf te verklaren.

In deze onzekerheid werd het dier gedood en nader onderzocht. Na bet

wegnemen der huid in den perineaalstreek, bleek de uitgang van het bekken

zeer sterk dwars vernaauwd te zijn. Tusschen de zitbeenknobbels, die hoog-

stens 5 ni. m. van elkander verwijderd waren, was een stevige dwarsband

uitgespannen, onder en boven welken zich eene verdieping bevond, die, zoo

als later bleek, de plaatsen aanduidden, voor welke zich de schijnbaar blind

eindigende scheede en endeldarm bevonden. Slechts de bovenste dezer verdie-

pingen was bij ons uitwendig onderzoek opgemerkt geworden. De roede, waaraan

ik twee zwak ontwikkelde corpora cavernosa penis met aan de zitbeenderen

ontspringende wortels {dd) en een corpus spongiosum urethrae met ter naau-

wernood aangeduiden bulbus (e) kon onderscheiden, kwam nu duidelijk te

voorschijn; zij had van den schaambeenshoek af eene lengte van l'i Cm.

Van een musculus levator ani, evenmin van eenige andere perineaalspier was

iels te vinden.

Bij de opening der buikholte bleken mij de ingewanden, voor zooverre die

ziglbaar waren, in noiinaicn staal te verkeeren. De urachus was nog geopend

18*



12 OVER HERMAPIIRODITISMUS SPURIUS FEMININUS.

en door denzelven kon de in de blaas (f) bevatte urine uitgedrukt worden.

De navel-arteriën waren reeds niet meer gangbaar^ doch vertoonden zich

gevuld met vaste bloedcoagula.

Om een goed overzigt der bekkenorganen, waarop in het onderhavige ge-

val onze aandacht bijzonder gevestigd was, te verkrijgen, werd de linker

darm-heiligbeensvoegc gekliefd en het schaam- en zitbeen derzelfde zijde

parallel met de schaamvoege en er ongeveer 7 m. ni. van verwijderd door-

gezaagd ; ik kon nu op een klein stuk na een der ongenaamde beenderen met

de daaraan bevestigde extremiteit Avegnemen.

Het bleek duidelijk, dat het dier tot het vrouwelijke geslacht behoorde.

Eijerstokken (/*/*) met Graafsche blaasjes en ovula, Fallopiaansche buizen (ü)

en baarmoeder (kk) waren voorhanden, zoodat ook bij deze hermaphrodiet

geen twijfel aangaande het geslacht kon worden geopperd. 3Iet uitzonde-

ring der baarmoeder, die dubbel in plaats van tweehoornig was, vertoonden de

de drie eerste segmenten der voortplantingswerktuigen geene afwijking. De

scheede (II) daarentegen week in meer dan een opzigt van den regel af;

i;erstens namelijk was zij door een loodregt en van voren naar achteren ge-

trokken middelschot in twee gelijke helften gedeeld en ton anderen eindigde

zij naar achteren schijnbaar blind (mm), rustende mot dit blinde uileinde

tegen die verdieping, die wij vroeger zagen, dat zich onder don dwarsband

van het perineum bevond. Deze verhouding der scheede scheen vrij duide-

lijk te zijn, naardien men elk der helften door eene kunstmatige, met den

trocar explorateur verrigte opening voor zich konde opblazen, zonder dat de

lucht zich naar elders ontlastte. Wel bleek het hierbij, dat er eene gemeen-

schap bestond tusschen eene scheedehelft en den corresponderenden uterus,

doch de beide helften waren streng van elkander gescheiden, en van eene

inmonding naar achteren werd voor alsnog niets bespeurd.

Op den eersten blik scheen de endeldarm (w) eveneens blind te eindigen,

en wel voor de verdieping, die wij boven den dwarsband in hel perineum

hadden aangetroH'en. Bij nader onderzoek bleek het echter, dat hij zich naaj-

achteren trechtervormig vernaauwde en nu overging in een kanaal (o), dat

in eene sleuf tusschen de twee helften der scheede verliep en naar beneden

eindigde in eene holte, die wij weldra als hekkenstuk eener mannelijke

urethra erkenden; werd de endeldarm opgeblazen, zoo vulde zich niet alleen

dit kanaal maar ook de urethra en door deze middelijk de blaas.

Endeldarm^ blaas en geslachlsdeelen werden na dit onderzoek in silti uil
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de bekkenholte genomen. De urethra -was klaarblijkelijk uit een vrouwelijk

en mannelijk gedeelte zamengesteld ; althans toen het bekkenstuk (p) van de

mannelijke urethra, dat eene lengte bezat van 3,5 Cm., aan de bovenvlakte

was geopend en de snede verlengd in de rigting van het kanaal, waarin zich

de endeldarm voortzette, merkte men op, dat zich eene vrouwelijke urethra (^)

en niet onmiddelijk de blaas daarin ontlastte; hare inmonding werd door

twee zijdelingsche verdubbelingen van bet slijmvlies (rr), die de scheedeklep

van een goedgevormd kuiskalf nabootsten, begrensd; wijders zag ik, dat de

beide scheeden door fijne en met klepjes voorziene openingen {ss), met bet

bovenvermeld kanaal gemeenschap hadden en dus niet, gelijk vroeger werd

vermoed, geheel bUnd eindigden. Even boven de inmondingen der scheede

en iets digter bij de middellijn, bevonden zich nog twee openingen, die eene

sonde van het fijnste kaliber toelieten en tot eene diepte van 4m.ni. lieten

doordringen; men kan ze, wanneer er eene beteekenis aan moet gehecht

worden, wel voor niets anders houden, dan voor uiteinden der Gaertnersche

gangen. Ten overvloede vermeld ik nog, dat men gemakkelijk van uit bet

hekkenstuk der mannelijke urethra eenen dunnen priem door het roedestuk

naar buiten kon voeren, en dat de mannelijke urethra eerder het vervolg

van den endeldarm dan van de vrouwelijke urethra, veelmin van de scheede

scheen te zijn. De twee scheeden, die aan den buitenwand geopend werden,

waren aan de binnenvlakte zwak geplooid; zij bleken bovendien door afzon-

derlijke moedermonden met de corresponderende baarmoeders in verband Ie

slaan, doch de gemeenschap tusschen de regter- en linkerzijde was geheel

opgeheven.

Het bekken bood in zijn voorkomen veel overeenkomst aan met dat van

de eerst beschrevene hermaphrodiet. De staartwervels en twee onderste hei-

ligbeenwervels ontbraken; de tweede en derde badden bovendien hare volle

ontwikkeling niet erlangd en vooral de derde was rudimentair, eindigende

naar achteren in twee symmetrisch geplaatste horens. Het ontbrekende ge-

deelte van het heiligbeen werd ook hier wederom door bandmassa aange-

vuld. De ingang van bet bekken was normaal, de holte daarentegen en

vooral de uitgang dwars vernaauwd, eene afwijking die wij reeds vroeger

vermeldden.

Hoewel de geslachtsdcelen der twee beschrevene hermaphrodieten in menig

opzigt van elkander afwijken, komen zij toch in zooverre met elkander over-
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een, als bij aanwezigheid van de onmiskenbare criteria van vrouwelijke vor-

ming, de scheede in eene mannelijke urethra overgaat, die niet hypospadi-

aeisch gebouwd is, maar tot aan het einde der corpora cavernosa penis

kanaalvormig voortloopt. In onze eerste hermaphrodiet is het echter alléén

de scheede, in de tweede bovendien de endeldarm, die zich in haar voortzet.

Naar aanleiding van onze waarnemingen mogen wij, geloof ik, bij de vroe-

ger opgegevene vier ondersoorten van vrouwelijke hcrmaphroditisnius spurius

nog de twee volgende, als verdere ontwikkeling derzelfde afwijking, voegen:

Vijfde ondersoort : Inmonding der scheede in eene urethra, die de gcheele

lengte eener tot roede ontwikkelde clitoris doorloopt; met andere woorden:

ontwikkeling van een canalis uro-genitalis tot eene volkomcne urethra masculina.

Zesde ondersoort: Inmonding van scheede en endeldarm in eene dusdanige

urethra, welken vorm men tevens als eene complicatie van psetulo-hermaphro-

ditismus met cloakvorm kan beschouwen.

Het zij mij vergund, aan het einde mijner bijdrage gekomen, naar aan-

leiding der medegedeelde gevallen, nog eenige opmerkingen te maken.

Het blijkt uit beide waarnemingen, dat zich niet de hals van de blaas in

het bekkenstuk der mannelijk gevormde urethra ontlast, maar dat er eene

vrouwelijke urethra bestaat, die als het ware op de mannelijke ingeplant

is. Men heeft veelal de vrouwelijke urethra bij den mensch beschouwd als

gelijkbeteekenend met de pars membranacea bij denman. Functioneel mogen

beide met elkander overeenkomen, genetisch stellig niet. Het bekkenstuk

bij den stier * is niet anders dan onze pars membranacea, en het blijkt nu

uit beide hermaphrodieten, dat de vrouwelijke urethra tusschen hetzelve en

de blaas geplaatst is. Wil men dus al eene analogie vaststellen, zoo behoort

men die te zoeken tusschen de vrouwelijke urethra en de jtars proslalica

urcthrae bij den man, en het onderscheid berust dan op liet gemis der

prostata bij de vrouw.

• Gewoonlijk hecht men aan het woord bekkenstuk eene nijdere beteekenis, en is het iiiet alleen

onze pars membranacea, maar tevens prostatica. Om de voorstelling echter vatbaarder te maken,

heb ik de vrijheid genomen, de urethra bij den stier in dezelfde segmenten te verdeden als bij den

mensch, namelijk: in een niedesluk (pars spongiosa hominis), bekkenstuk (p. membranacea h.) en

proslalasluk (p. prostatica h.).
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3Ien vindt eenen steun te meer voor de juistheid dezer vergelijking in de

waarneming van Bouillaüd en Maivec *, die in iiunne hermaphrodiet we-

zentlijk eene prostata hebben aangetroffen, een bewijs, dat in sommige ge-

vallen althans de vrouwelijke urethra het karakter eener mannelijke pars

prostatica kan aannemen. Virchow vond in de door hem beschrevene her-

maphrodiet
-f,

de kliertjes van den blaashals gevuld met bruinachtige concre-

menten; zoude dit geene rudimentaire prostata kunnen geweest zijn?

Eene andere opmerking heeft betrekking op de beteekenis van het bekken-

stuk zelf. Het is uit de vergelijking, vooral van de geslachtsdeelen der eerste

hermaphrodiet met die van een normaal kuiskalf, opvallend duidelijk, dat

hetgeen bij de een het bekkenstuk (onze pars membranacea) voorstelt, niet

anders is dan eene geslotene vulva, die slechts naar achteren en beneden eene

opening behoudt, welke in het roedestuk der urethra overgaat. Behalve door

de plaatsing en de capaciteit wordt de gelijkenis bevestigd door de inmon-

ding der vrouwelijke urethra, der scheede en der Bartholinische of Cowper-

sche klieren, als ook door de twee paren plooijen, waarvan die, welke de

inmonding der vrouwelijke urethra begrenzen, als scheedeklep bekend staan.

De overeenkomst is zoo treffend, dat men in onze eerste hermaphrodiet,

slechts het bekkenstuk naar achteren geopend behoeft te denken, om de

voorstelling eener volmaakte vulva te verkrijgen. Ik behoef hier naauwelijks

te herinneren, dat eene dusdanige vergelijking niet geheel strookt met de

algemeen aangenomene denkbeelden. Gewoonlijk toch en te regt houdt men

in de menschelijke anatomie den bulbus der mannelijke urethra voor gelijk

beduidend met het grootste gedeelte der vulva, meer bepaaldelijk met den

bulbus vestibuli. Dit verschil in overeenstemming is echter, naar mijn ge-

voelen, meer schijnbaar dan wezentlijk, en de zaak wordt ons helder zoodra

wij slechts aannemen, dat het bovenste gedeelte der vulva bij de vrouw het

analogon voorstelt van de pars membranacea {bekkenstuk bij den stier), hel

onderste door den bulbus vestibuli begrensde gedeelte het analogon is van

den bulbus urclhrae.

Mijne laatste opmerking betreft de gesteldheid van het bekken. Merk-

waardig was, zoowel in het eene als andere geval, het zamenvallen van her-

* I. Geoffboy St. Hilaire, Trailè de Teratologie. Tom. II. p. 160.

t rcrhandl. der Phjs.-McJ. GcscUschafl in Wttrzburfj. Bd. III. S. 359 ff.
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maproditismus spurius femininus met eenen aanmcrhelijkcn graad van dwar-

se bekkenvernaauwing. In de eerste herniaphrodiet had deze vernaauwiiii!.

betrekking zoowel op den in- als uitgang, in de tweede op den uitgang alleen.

De ongenaamde beenderen waren hierbij goed ontwikkeld en de oorzaak

berustte stellig alleen op eene geringere ontwikkeling van de wervelkolom

ia hare achterste helft, hoofdzakelijk de staart- en heiligbeenwervels. Moei-

jclijk valt het hierbij te bepalen, of deze gebrekkige vorming van het geraamte

op de sluiting van de natuurlijke openingen der urine- en geslachtswegen

en, gelijk in onze tweede herniaphrodiet, zelfs van het darmkanaal terugge-

werkt heeft. Wij voor ons althans besluiten hier liever niet tot een oor-

zakelijk verband, en beschouwen beide gebreken eerder als gevolgen van

denzelfden gebrekkigen ontwikkelingsgang. Mogelijk ware het niet ongepast

in het vervolg bij aanwezigheid ook van mindere graden van hermaphrodi-

tismus spurius bij het vrouwelijke geslacht op de configuratie van het bekken

acht te geven, ten einde zoo mogelijk uit te maken, of dwarse vernaau-

wing meer bij dit gebrek voorkomt, dan wel of men in den regel Chevreuil's

waarneming * bevestigd zal vinden, die in het geval, dat hij mededeelt en

waarvan ook wij hierboven melding hebben gemaakt, een wijd, vrouwelijk

bekken aantrof.

' KniL's Archiv. Bd. XI. S. 303.
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VERKLARING DER PLATEN.

PLAAT 1.

Geslaclitsdeolen van een vrouwelijk liermaplirüditisch kali', van boven ge-

zien. De bovenwand der scbeede en van liet bekkenstuk der mannelijk

gevormde urethra met een gedeelte van den bulbus zijn geopend. De lot

roede ontwikkelde clitoris is naar de regterzijde omgebogen.

a. bekkenstuk der mannelijke urethra.

b. corpus spongiosum urethrae.

c. bulbus urethrae.

d. corpus cavernosum clitoridis peniforniis van eene zijde.

e e. ligamenta recto-cavernosa.

f.
voorhuid.

(j, haarlok.

hh. eijerstokken.

ii. Fallopiaansche buizen.

/.-. baarmoeder.

/. uitwendige baarmoedermond.

m. scbeede. ^ Naar onderen (achteren) vernaauwt zij zich en gaat in de

mannelijke urethra over.

n. uitmonding der vrouwelijke urethra.

0. scheedeklep.

pp. plooijen, op welker aanvang bij

qq. de vermoedelijke openingen der Gaertnerschc gangen zijn aangegeven.

J-r. Cowpersche klieren.

SS. hare uitmonding in de urethra.

PLAAT IL

Bekkenorganen van een vrouwelijk hermapbroditiscli kalf van boven gezien.

De vrouwelijke urethra, scbeede en endeldarm ontlasten zich hier in eene

mannelijke urethra, waarvan het bekkenstuk geopend is. De tot roede ont-

wikkelde clitoris is naar de liidvcrzijdo omgebogen.

it. puntig einde der lot roede ontwikkelde clitoris.

19
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6. orificiiim urollirae.

c. geopende vooiiuiid met de haarlok.

dd. wortels der corpora cavernosa penis.

e. corpus spongiosuni uretlirae met ter naauwernood aangediiiden hulbiis.

f. blaas.

gg. ureteres.

/i/i. eijerstokken.

ii. Fallopiaansclie buizen.

kk. horens der dubbele baarmoeder.

//. dubbele scheede.

mm. hare schijnbaar blinde uiteinden.

u. endeldarm,

f), kanaal waardoor de zich trechtervormig vernaauwende endeldnrni niet

hot bekkenstuk der mannelijke urcthra gemeenschap heeft.

;*. bekkenstuk der urethra van hoven geopend.

q. uitmonding der vrouwelijke urethra.

rr. scheedeklep.

SS. uitmondingen der dubbele scheede. Doven deze viiull iiicii onder * Ac

vermoedelijke openingen der Gaertnerschc iraii.ncii.
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OVER

DE AFWIJKINGEN VAN HET KOMPAS.

voortgebragt door de

AANTREKKING VAN HET SCHEEPS-IJZER.

F. J. S T A M E A R T.

lift ijzer, zoouls het aan boord van schepen voorkomt, hetzij dat het een

deel van de zamenstelling en uitrusting van het schip uitmaakt, dat het tol

de lading behoort, of dat het geheele schip van ijzer vervaardigd is, kan

nocii beschouwd worden alsof het geheel geen blijvend magnetisnuis be-

vatte, zooals geheel weck ijzer, noch als hard ijzer of staal, dat in cenc

bepaalde rigting of rigtingen gemagnetiseerd is. Een tusschentoestand is hier

veel meer aanwezig, in dien zin, dat het ijzer gedeeltelijk op de kompasnaald

werkt alsof het geheel alleen door den invloed van het aard-magnetismus

magnetisch was geworden, telkens in andere rigtingen, naar gelang van de

bewegingen van het schip; gedeeltelijk alsof het blijvend magnetismus be-

vat in bepaalde rigtingen met betrekking tot het schip. Hot is bekend, dat

dit blijvend magnetismus, voor zoover week en meer of minder hard ijzi-r

betreft, niet zoo standvastig is als het magnetismus in staal-magnclcn; dat

liet door buigen, slaan, stootcn enz. verandert, en ook daardoor, dat het ijzer

langdurig in eenen zelfden stand aan de inductie van het aard-magnetismus

wordt blootgesteld. Met betrekking tot het magnetisuuis in ijzer hebben wij
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alzoo eene opklimmende reeks van toestanden: te beginnen met dien toestand,

waarbij de magnetische kracht alleen bepaald wordt door de inductie van het

oogcnbiik van het aard-niagnetismus, terstond veranderende met elke draaijende

beweging der ijzermassa; vervolgens den toestand, waarbij de magnetische

kracht minder of meerder blijvend is; tot eindelijk de standvastige magne-

tische kracht, zooals in goede staal-magneten, die wij ons geheel onafhan-

kelijk van tijd en stelling (des staals) kunnen voorstellen. Wij zullen, kort-

heidshalve, den geheel beweeglijken toestand dien van week ijzer, de meer

standvastige kracht die van hard ijzer noemen : beide toestanden komen in

het algemeen gelijktijdig in elk stuk ijzer voor.

De voorstelling eener onvolkomene beweeglijkheid van het magnetismus brengt

mede, dat als een schip langen tijd in rust blijft, het meer en meer nadert

tot eenen toestand, waarbij een maximum van standvastig magnetismus plaats

vindt, afhangende van de plaats op de aarde waar het schip zich bevindt,

en van de stelling die het heeft ten opzigte van de rigling eener in haar

zwaartepunt vrij opgehangen magncclnaald. Wanneer een schip zich in eenen

met betrekking tot de aarde kleinen omtrek beweegt, zal de verhouding van

het vaste en l)eweeglijke magnetismus eene andere kunnen zijn. Ilieibij

echter blijft in bet schip céne rigting, met belrekking tot de rigting der incline-

rende naald, bijna standvastig, te welen de verlikale rigling. ünlbindl men

de werking van het aard-magnetismus in drie riglingen, naar het Noorden,

Oosten en veilikaal nederwaarts, en beschouwt men de geheelc werking als

voorlgebragt door de werkingen in de drie riglingen afzonderlijk, dan zal de

werking in de verlikale rigting aan het schip de eigenschap van eenen bijna

standvastigen magneet mededeelen. Wanneer het schip zich op eene verre

reis over de oppervlakte verplaatst en in streken komt, waar de rigling der

iiiclinerende naalil merkelijk anders is, dan zal op den logt derwaarts, gaande

weg, spoediger of langzamer, de magnelisclie toestand van bet schip gewijzigd

kunnen worden, in dier voege, dat bij de aankomst op ecnig ver van de

plaals van hel vertrek verwijderd punt, de magnetische toestand, — en meer

bepaald, zoo hel schijnt de meer blijvende toestand van hel schip, — nog

niet geworden is, wat hij na eenigen lijd van verblijf aldaar worden moet.

Hierbij echter blijft op elk oogcnbiik de voorstelling van hel scheeps-ijzer

als gedeeltelijk weel;, en gedeeltelijk hard steeds beslaan; maar de verhou-

ding van beide gedeelten tot elkander kan veranderen, in het algemeen zeker

sleciits binnen enge grenzen, soms, in buitengewone omstandigheden, is hel
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welligt tot meerdere uitgestrektheid mogelijk. De vraag is Iiierbij, of jjij

eene verandering in den tijdelijk blijvenden magnetisclien toestand, de oogen-

blikkelijk geinduceerde magneetkraclit dezelfde blijft als vroeger? Ofdemag-

netisclie werking van een stuk ijzer zuiver alleen de som is van de uiting

der magneetkraclit, die er toevallig in aanwezig is, en van de geïnduceerde

kracht, die er op het oogenblik zelf in wordt opgewekt, en of alzoo deze

laatste kracht onafhankelijk van de eerste is?

In de Rcsiiltate mis den Beobachhingen des Magnelischen Vereins, von

Gaus iind Weber, van het jaar 1841, pag. 85, komen hieromtrent eenige

proeven voor met staven Aveek ijzer, genomen door Weber. liet opstel luidt:

Magnelisirung des Eisens durch die Erde, en toont aan, dat als week ijzer door

inductie, hetzij van het aard-magnetismus, hetzij door magneetslaven voortgc-

bragt, gemagnetiseerd wordt, er eene zekere soort van tegenstand, die met

den tegenstand der wrijving vergeleken kan worden, plaats heeft.— Het komt

mij voor, dat eene vergelijking van den bedoelden tegenstand met dien eener

wrijving niet geheel passende is; liever zoude ik tot beeld kiezen de kleeving

eener vloeistof, omdat de minst aangewende kracht blijkt uitwerking te heb-

ben, hetgeen bij tegenstand van wrijving het geval niet is.

Om zooveel mogelijk tot de beantwoording onzer vraag te komen, zoo

kunnen hiervoor alleen de vier eerste proeven van ^yEBER dienen. Uit

de eerste en tweede proef, genomen met twee staven van gelijke afmetin-

gen, maar die zeer verschillende blijvende niagneetkrachten bezaten, blijkl

dat evenwel het beweeglijke magnelismus, hetgeen even snel bij de omleg-

ging der staaf verandert, voor beide staven zoo nabij eene zelfde waarde had,

dat Weber een midden uit de twee bepalingen van het beweeglijke magne-

lismus konde nemen. Uit de derde proef, met eene derde staaf genomen,

volgt alleen, dat bij regelmatige omleggingen, met tusschentijden van 5 a 4

minuten, ook telkens in dezelfde standen dezelfde afwijkingen voortgebragl

werden.

De vierde proef werd met eene grootere staaf, lang 1210, breed 77,0 en

dik 14,7 mm. genomen. De staaf was eerst een tijdlang regtop (vertikaal) neder-

gezet, Tnet het geteekende einde A naar beneden. Daarop onderzocht men

de afwijkingen, die zij in zekere stelling, N en Z gerigt, voorthragl, zoowel

met het einde A naar. het Noorden, als, na omlegging, met A naar het Zuiden.

Daarop werd de staaf een tijdlang weder vertikaal neergezet, maar met het

einde A naar boven, en vervolgens dezelfde proeven, in dezelfde stelling der

20*
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staal' met het omleggen herhaald. Het bleek, dat het blijvende niagnelisinus

der staaf nu veranderd was — het was verminderd — maar, dat het veran-

derlijke zeer nabij dezelfde waarde behouden had. Zoo wij het blijvende

door 6, liet veranderlijke door v voorstellen, dan was:

( b evenredig aan het getal 163,52.
bij de eerste proef ) -n- -a

(- b evenredig aan het getal 87,06.
bii de tweede proet J 7^0 o'^J '!?;)) » » » 7U2,io.

Weber vermeldt niet hoe lang de staaf regtop gestaan heeft, hetgeen voor

ons onderwerp niet onbelangrijk geweest zoude zijn om te weten.

Ten einde meerdere ervaring te erlangen heb ik zelf, zoover mijne hulp-

middelen strekten, eenige proeven ingesteld met zes verschillende staven; eenc

tijdelijk in mijne kamer opgehangen niagneetnaald met een spiegeltje, diende

daarbij om de afwijkingen waar te nemen. De staven werden gelegd beur-

leli)igs met de middens, ten ZO. en ten ZW. van de magneetnaald, op oenen

afstand van ooöj mm., te weten 250 mm. Zuidelijker en 250 mm. Oostelij-

ker of Westelijker, waarbij zij steeds Noord en Zuid gerigt waren. In deze

stelling is de afwijking die zij voort kunnen brengen een maxinmm, mol

betrekking tot de streek, waarin de staven ten aanzien van de naald liggen.

De proeven zijn voorts op de volgende wijze genomen : i°. Eene opteekening

van den stand der naald op eene verwijderde schaal, zonder de staaf. 2°. üc

staaf ten ZO., met het eene einde A naar Irct Noorden, en dan omgekeerd met

het einde A naar het Zuiden. 0°. Dezelfde dubbele waarneming met de slaaf

in het ZW. A°. Nogmaals eene dubbele waarneming met de staaf in het ZO;

en eindelijk 5". Eene opteekening zonder de staaf. Tusschen twee waarne-

mingen verliepen ongeveer 4' tijds. Een enkel voorbeeld zal voldoende zijn

dit nader op te helderen, zoowel als om de wijze van berekening aan Ic

wijzen.
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Den 6<ien Junij 1855 's avonds. 1N°. 5. Ronde slaaf.

Zonder Staaf. . . .

Staaf ZO. A Noord
» A

Staaf ZW. A
» A

Staaf ZO. A
.)

^
A

Zonder Staaf.

Zuid.

Noord

Zuid.

Zuid.

Noord

G" 18'

6" 23'

Gu 28i'
6u oir
Gu 35'

G^ 42'

6" 45'

mm.
1167,0
1223,0
1171,3

1114,0
11G4,0

1172,0

1222,2
1167,8

1197,15

1139,00

1197,1

25,85

25,00

25,10

Wij iiebben alzoo gemiddeld in liet ZO 1197,12

in het ZW 1139,00

25,47

25,00

i^oniiddeide stand der naald [ som HG8,0G
Afwijking door het beweeglijke mag-

netisnius voortgebragt l verschil. . . 29,06

Afwijking door het blijvende magne-

tismus voortgebragt Geni. 25,24

De gemiddelde stand der naald, opgemaakt uit de beide opteekeningen zonder

de staaf, is 1167,40, alzoo iets verschillend van den gemiddelden stand vol-

gens de waarnemingen met de staaf regis en links; hetgeen hetzij aan de

fouten der waarnemingen of ook aan eene onregelmatige beweging der naald

te wijten is. Ten einde het blijvende magnetismus te veranderen, heb ik

de staven tweemalen laten vallen van eene hoogte = 500 mm. en nog een-

maal van 1000 mm. hoogte, zoowel met het einde A als daarna ook met het

andere einde B, op eenen planken vloer. Na elke valling zijn de afwijkingen

waargenomen. Op eene enkele uitzondering na — waarbij mogelijk eene ver-

gissing heeft plaats gehad, of hoe het ook gekomen is — zijn steeds de

onderste einden na de valling toegenomen gevonden in Zuidelijk niagnetisniiis,

of afgenomen in Noordelijk, gelijk te voorzien was.

De op deze wijze verkregen uitkomsten zijn vervat in de hierbij gevoegde
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Tabel I. Dc eerste kolom wijst den datum der waarneming aan; de tweede

den toestand der staaf; de derde den gemiddelden stand van de magneetnaald,

volgens de twee waarnemingen zonder staaf gedaan ; de vierde kolom geefl

denzelfden stand volgens het gemiddelde van de G opteekeningcn met de

staaf ZO. en ZW. In de vijfde kolom vindt men de liocgrootlieid der afwij-

king door het blijvende magnetismus voortgebragt + indien het einde A
Zuidelijk magnetismus bevat, — indien de polen omgekeerd zijn. In de zesde

eindelijk de afwijking door het beweeglijke magnetismus veroorzaakt, beide

in deelen van de schaal, waarvan ieder deel met -j^Vï of 0,97608 ^ 58",505

overeenstemt.

Men ziet uit deze tabel, dat niettegenstaande het blijvende magnetismus

hij elk der staven aanmerkelijke veranderingen ondergaan heeft door hel

slooten op de einden, het beweeglijke magnetismus echter zeer nabij dezelfde

waarde behouden heeft. Kleine veranderingen komen zekerlijk in deze kolom

voor, maar eensdeels zijn hieronder zekeilijk de fouten der waarnemingen be-

grepen, anderdeels de onregelmatige afwijkingen die de naald gedurende eene

reeks waarnemingen kan gemaakt hebben, waaraan alleen, of grootendcels de

verschillen tusschen de getallen in de o'le en 4'!'^ kolom schijnen toegeschre-

ven te moeten worden. Opmerkelijk is het echter, dat over het geheel bet

beweeglijke magnetismus iets schijnt toe te nemen, zoowel wanneei' het blij-

vende grooter is geworden, als ook na het plaats hebben van eenen val,

dierwijze, dat het beweeglijke magnetismus iets grooter schijnt te worden,

als door den val het blijvende magnetismus j'cr//roo/ is, en men de waarneming

kort na den val — bijv. binnen I uur daarna — bewerkstelligt. De vijf

eerste staven, waarvan het beweeglijke magnetismus hij dc eerste proeven

iets was toegenomen, vertoonen alle weder eene vermindering in dil magne-

lisnms, nadat zij twee of meer dagen in rust in de rigting O—W. gelegen

hadden, terwijl het blijvende magnetismus door die rust betrekkelijk veel

minder veranderd was. De zesde staaf is nadat zij rustig gelegen had niet

waargenomen.

Wij mogen uit deze proeven, naar het mij voorkomt, met betrekking tot

ijzeren schepen dit besluit opmaken, dal indien de werking op hel kompas

niogl veranderen, zonder dat liet schip aanmerkelijk van plaats verandert, of

indit'ti die werking veranderd mogt zijn na het volbrengen ecnor reis en

dc terugkomst op dezelfde jilaats, dit alleen aan eene vcrandcrinij in hel

blijvende magnelismus toegeschreven kan worden. En voorts dat, indien go-
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durende eene reis, de veranderingen in de afwijkingen van het kompas, die

noodwendig ten gevolge van de verandering in de inclinatie der naald en in

de intensiteit van het aard-magnetismus moeten plaats hebben, niet volkomen

volgens de tormuien van Poisson mogten plaats grijpen, dit evenzoo aan

langzame of, soms toevallig, aan meer plotselinge veranderingen van het

blijvende magnetismus geweten moet worden. ^Yij zullen in het vervolg

zien, dat deze veranderingen in het algemeen klein zijn en langzaam voort-

gaan. 3Ien kan dus, zoo men wil, drie verschillende toestanden van het mag-

netismus in een ijzeren schip onderscheiden: eerstelijk het beweeglijke deel,

dat bij elke beweging van het schip verandert, volgens wetten, die door de

formulen van Poissoiv voorgesteld — althans zeker zeer nabij voorgesteld—
worden; — ten tweede een magnetismus, dat niet met de bewegingen van het

schip terstond verandert, maar slechts aan langzame, mot den tijd voortgaande

kleine veranderingen onderworpen is, in de eene of andere rigting, of ook

afwisselend in verschillende rigtingen, en dat soms, in buitengewone omstan-

digheden, tot cenig meerder bedrag, althans kan veranderen, — zooals door

ecnen hevigen schok, gelijk onze vallende staven; — ten derde een magnetis-

mus, dat zoo blijvend is als in staal-magneten. De onderscheiding is niet we-

zenlijk, maar slechts als eene wijze van voorstelling bijgebragt. De beide

laatste soorten kunnen op elk oogenblik, door het behoorlijk aanbrengen van

magneetstaven, geneutraliseerd worden, en de eerste soort in het algemeen

voor het grootste gedeelte insgelijks.

Over de veranderingen in de magnetische werking van ijzeren schepen op

het kompas, is in het laatst des voorgaanden jaars eene levendige discussie

gevoerd tusschen Dr. Scokesby en den Kon. Sterrekundige Airt. Dr. Sco-

RESBY bragt het onderwerp ter sprake bij gelegenheid van de 24ste bijeen-

komst of Meeting der Drilsche Associatie (October 1854). Airy, toen niet

tegenwoordig geweest zijnde, antwoordde een weinig later, en Dr. Scoresbt

kwam op het onderwerp ook terug, om zijne denkbeelden meer uiteen te

zetten en te staven. Men vindt de verschillende stukken, zoo van Scoresbv

en Airy als van enkele andere medestrijders, in het Engelsche Tijdschrift

The Athenaeum, N°. 140G, 1408, 1401), 1411, 1415 en 1410, of 7, 21 en

28 October, 11 November, 9 en 10 December des voorgaanden jaars. De

aanleiding, welke Dr. Scoresby lot zijne eerste voordragt had, was het onge-

lukkig stranden en vergaan van het ijzeren schip The Taiicvr, in Januarij

1854, op eene rots in bet lerschc Kanaal, slechts twee dagen na het verlri'k
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van het schip uit Livcrpool, waarhij 290 menschenlevens verloren gingen.

Volgens ScoRESBY zonde het ongeluk te wijten zijn aan eene plotselinge

verandering der magnetische werking van het ijzer, voortgebragt door hel

slooten van het schip tegen do haren, terwijl het met stormwcder in eene

Zuidelijke rigting stevende, eene rigting die toevallig bijna tegengesteld was

van de rigting waarin het schip op stapel gestaan had en gebouwd was. Van

twee kompassen, het stuurkompas bij het roer, en een ander nabij de bezaans-

mast, welke beide vooraf door middel van magneetstaven verbeterd en gelijk-

wijzcnd gemaakt waren, zouden de aanwijzingen, op den morgen van hel

ongeluk, bijna twee streken verschil hebben opgeleverd. Aikt, in zijn ant-

woord, spreekt de Rapporten, die na het ongeluk opgemaakt zijn, niet regtstreeks

legen, maar zegt: wel overtuigd te zijn, dat eene zoo groote verandering in

zulk eenen korten tijd alleronwaarschijnlijkst is, en dat, volgens onze tegen-

woordige kennis, in de gegeven omstandigheden niets geregtigt om eene ver-

andering lot dat bedrag aan te nemen. Natuurlijk worden door Airt de

bekende feiten toegestemd, dut ijzer door slaan, stooten, buigen enz. magne-

tisch wordt, of, om met Scoresby te spreken, eene rcletUieve magneetkracht

•rlangt; maar hij gelooft niet, dat de werking der baren op een schip hiertoe

lot zulk een beduidend bedrag in een korl tijdsbestek in staat is. Daarentegen

maakt Airy opmerkzaam op de wijze van hel leggen van magneclstaven nabij

liet kompas, dat, gelijk bekend is, op twee verschillende manieren geschieden

kan: zoo namelijk, dat eene lijn, uit het midden van het kompas naar hel

midden eener staaf getrokken, loodregt op het midden der staaf staat; of zoo,

dat de verlengde rigting der staven door bet projectie-punt van bel midden

van het kompas op het dek gaat, waarbij dus een der polen van elk der

slaven naar dit projectie-punt wijst. Deze laatste manier, bij onze naburen

T/ie End-onc genaamd, wordt door Airy afgekeurd, omdat daarbij tevens

eene kracht op het kompas ontslaat, die loodregt op bet dek gerigl is, het-

geen bij de eerste wijze van bet aanbrengen der staven niet plaats heeft.

Deze opmerking is inderdaad van gewigt ; want, vooreerst kan men bij het

leggen der magneetstaven met de einden naar hel kompas toe, naar willekeur

of de Noord- of de Zuidpool naar hel kompas rigten, zoo men slechls de staaf

aan deze of gene zijde van het kompas legt. Eene staaf aan sluurboordzijde,

met de Noordpool naar hel kompas gerigt, doet dezelfde werking evenwijdig

aan het dek, als eene staaf aan bakboordzijde met de Zuidpool naar hel kom-

pas. De vertikale kracht werkt echter in het eerste geval opwaarts, en in
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het tweede geval nederwaarts op de noordpool der kompasnaald. — Hel kan

dus gebeuren, dat de vertikale kracht van de niagneetstaaf met de verstorende

vertikale kracht van het scheeps-ijzer zamenweikt, of deze terugstreeft. In

het eerste geval is het zeker, dat bij eene overhelling van het schip aan-

merkelijke afwijkingen van het kompas ontstaan moeten. Ten andere merken

wij op, dat de afwijkingen wegens de overhellingen het sterkste zijn bij zui-

delijke en noordelijke koersen (gelijk dit uit de formule en uit de proeven

blijkt), en dat het ongeluk met the Taileur bij eene zuidelijke koers ge-

beurd is.

Het is moeijelijk bij eene discussie, die van weerskanten, naar het schijnt,

niet met genoegzame kalmte gevoerd is, een gegrond oordeel te vellen. Dal

het ijzer door slaan, buigen enz. magnetisch woidl, en dat de wijze hoe, ook

van de stelling afhangt, die het op het oogenblik van den schok of buiging

heeft, is wel bewezen, en dat dit ook in het groot bij een ijzeren schip

tot eenig bedrag moet plaats hebben, wanneer bet schip op zee in beweging

zijnde, soms tegen eene baar schokt, of door de kracht op de masten een

weinig gebogen wordt, moet, dunkt mij, aan Dr. Scoresby toegegeven wor-

den ; maar of eene verandering, waardoor twee kompassen in weinig tijds 2

streken zoudon verschillen, werkelijk op de Taileur heeft plaats gehad, is uit

het medegedeelde in the Atheneum niet Ie beslissen ; daartoe ontbreken alle

noodige opgaven, en het is zelfs te betwijfelen of die wel aanwezig zijn.

—

De bewijzen, die Dr. Scoresby in zijn laatste artikel (Atheneum N'. lö^T)

voor eene verandering in het magnelismus van ijzeren schepen reeds dade-

lijk of kort na het alloopen opgeeft, zijn allesbehalve afdoende.

—

Aiky zijner-

zijds gewaagt van de mogelijkheid, dat magneelslaven meermalen van kracht

zouden verliezen, en meent ledeu te hebben, om, in de meeste gevallen wan-

neer de verbetering door de staven aangebragt, na eenigen lijd onvoldoende

bleek, dit te moeien toeschrijven aan eene verandering in de kracht der sta-

ven en niet in de werking van het schip.— Ook dit kan, geloof ik, zonder

speciaal bewijs voor elk geval, niet aangenomen worden, ten minste als hel

goede en goed gemagnetiseerde staven geldt.

Zonder bij deze discussie langer stil Ie staan, omdat ik niet geloof, dat

zij meerder licht over de zaak vffrspreiden kan, zullen wij i'erslelijk op eene

beknopte wijze de Ibrmiden oiihvikkelen, waardoor de afwijkingen van hel

kompas voorg(!slclil kunnen worden, wanneei' e(Wi schip verschillende standen

aanneemt en ovi'i' de (ippeiviakli- der aai'de zich verplaatst, naar aaidciding

^1

WIS- v.y >ATrLiiK. VI 1111. iji;ii Kü.\i.\iii.. akaih-.mii;. ui.i i, III.
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der theorie van Poissoiv, te vinden in de Mémoires de l' Academie Royale

des Sciences de Vlnsiilut de Francc voor het j;iar 1858; verder de formulen

toepassen op meerdere reeksen van waargenomen afwijkingen, bijeen verza-

meld in een belangrijk werk: Practical lllusirations of the nccessity for as-

sentaining the Devialions of the Compass etc. hy Captain Ed"svard J. John-

soiy. R. N. F. R. S. superintendent of the Compass Departcmenl of the Royal

Navy, tweede druk, Londen 1852. — Hieruit zal blijken, dat in het algemeen

do meermalen genoemde veranderingen in den magnetischen toestand van

schepen niet aanmerkelijk zijn en ook langzaam voortgaan. Airy beroept zich

op het werk van Jounsoiy, en dit is mogelijk het beste door hem bijgebragte

argument, dat niet tegengesproken is.

De aangehaalde Mómoire van den benoemden Poissoiv handelt over de Af-
wijkinyen van het hompas, voortycbrayl door het ijzer der schepen, en grondt

zich op de uitkomsten van twee vroegere verhandelingen in de Mémoires de

rinstilut, van 1821—1822. Poissopf ontwikkelt de gevolgen, die uit de

onderstelling, dat het scheepsijzer geheel alleen uit week ijzer bestaat, voort-

vloeijen, dat is, wanneer het geen spoor van blijvend magnelismus bezit. De
noodzakelijke onderstelling, dat ook standvastige magnetische krachten aan-

wezig zijn, die aan Aiky toekomt, is er gemakkelijk aan toe te voegen, en

gelijk uit de Philosophical Transactions wel bekend is, door Mr. Archibald
S.1IITH in zijne formulen voor de afwijkingen der kompassen opgenomen.

Met aan deze belangrijke stukken te herinneren zij tevens gezegd, dat ik

er weinig heb kunnen bijvoegen: alleenlijk heb ik ook de termen ontwik-

keld, die van eene overhclling naar stuur- of bakboord afhangen, en die, welke

ontstaan wanneer de voor- of achtersteven opgeligt wordt, welke dus de af-

wijkingen van het kompas voorstellen bij een hellend en ook bij een stam-

pend schip.

Volgens bet door Poisso\ voor eenen bol en eene ellipsoïde bewezene, en

voor eene onregelmatige ijzormassa aangenomenc, zijn de drie zamenstellende

krachten, die op een magnetisch deeltje van de kompasnaald werken, lineaire

functiën van de drie zamenstellende krachten der aard-magnetische kracht.

Dit is strict genomen de ocnigste hypothese, die echter veroorloobl is, hetzij

dat men ze met Poisso-v aanneemt als bij een zeker soort van inductie, daar

zij voor den bol en de ellipsoide met de waarnemingen overeenkomstige resul-

taten geeft; hetzij dal men opmerkt, dat noodwendig do drie krachten, die

op een magnetisch deeltje der naald werken, functiën zijn moeten van de drie
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ontbondenen der aardmagnelische kracht, en van standvastige grootheden, die

van de figuur en de gesteldheid der ijzermassa afhankelijk zijn; en dat als

men deze functiën in reeksen ontwikkelt, volgens de ontbondenen der aard-

magnetische kracht gerangschikt, dat dan lineaire uitdrukkingen de eerste ter-

men dezer reeksen zijn zullen, die, in het algemeen genomen, zeker voor

het hier beoogde, genoegzaam naauwkeurige waarden bezitten.

Laat dan X', Y', Z' de drie ontbondenen zijn der kracht, die op de noord-

pool der magneetnaald werkt; X' in de rigting naar den voorsteven, evenwij-

dig aan de kiel van het schip; Y' naar stuurhoordzijde, evenwijdig aan het

dek; Z' nederwaarts, regthoekig aan bet dek, of evenwijdig aan den mast,

(als deze regthoekig op de kiel staat); «', /?', y' de drie ontbondenen der aard-

magnetische kracht, in dezelfde rigtingen; en, A, B, C enz. standvastige

grootheden, van den vorm der ijzermassa's, hunne gesteldheid ten opzigte van

het magnetismus, en de plaatsing van liet kompas afhankelijk; eindelijk P,

Q, R drie standvastig werkende magnetische krachten, dan zal men hebben:

X' = (1 + A) «' + B /? + C 7' + F
I

Y' = D «' + (1 + E) /?' + r. -/' + Q (1)

Z' = G «' + H /3' + (1 + K) v' + 11 1

Wij schrijven (1 +A) ,
(l+E) en (1+K) om daardoor de magnetische

werking van het aardmagnetismus, mede in de formulen te begrijpen: A, B, C

enz., zijn in het algemeen kleine grootlieden, en kunnen het, door eene ge-

schikte plaatsing van het kompas, zooveel mogelijk buiten de onmiddellijke

nabijheid van ijzer, altijd zijn.

Poissoiv neemt in zijne Memorie van 1838, de rigting der zamenstellende

krachten eenigzins anders, te weten X en Y horizontaal en Z ventikaal; hier-

door verliest hij het voordeel om de overhellingen van het schip en het stam-

pen mede in zijne formulen te begrijpen.

Laat in de hierbij gevoegde figuur, N, O en V drie |)unten aan den hemel

voorstellen, iN het magnetische noorden, O het oosten, V het voetpuiit; n liet

punt waar de verlengde rigting der inclinerende naald den hemel treft; voorts

S het punt waarnaar liet schip zich rigl; V' de doorsiiijdiiig van de normaal

op het dek, mot den lieme!, en B het doorsuijdiugspuut der as Y'.

Trekken wij den boog VSA, dan is A de streek van den horizon waar-

naar het .schip stevent; AS is de hoegrootheid van de inzinking, vaii den

voorsteven, en do hoek VSV' kunnen wij voor de overlielliiig van het schip

21*
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V

naar stuurboordzijde houden. Eigenlijk moet de oveiiiclling om de lijn die

naar A loopt gerekend worden : daar wij echter de bogen A S en de over-

helliniron niet srooter zullen nemen, dan dat het veroorloofd blijft om de

tweede masrten der Sinussen te verwaarloozen, en dus de Cosinussen = I te

stellen, zoo is het onverschillig of de helling om de lijn naar S of om die

naar A gerekend wordt. Daarbij is AS een zeer veranderlijke boog, die spoe-

dig van teeken verandert. Zij dus

Het miswijzende azimuth van het schip A N = rt ,

de indomping van den Voorsteven A S = 6 ,

de overhelling naar stuurboordzijde VSV' = /t,

de inclinatie der naald N « = «5 .

Trekken wij de drie bogen nS, «B, nV', dan vindt men ligt:

Cos. n S = Cos. 5 Cos. a Cos. b -\- Sin. ü Sin. b,
'

Cos. nB = — Cos. h Sin. a Cos. h + Sin. 5 Cos. b Sin. h— Cos. i Cos. a Sin. b Siji. h , \. (2J

Cos.nN'= -j- Cos. S Sin. a Sin. h-\- Sin. d Cos. b Cos.h — Cos. 8 Cos.aSin.bCos./i.
J

I de intensiteit van het aardmagnctismus voorstellende, beeft men dan

r<' = I. Cos. ns ,
/?' = I Cos. n B , v' = I Cos. n V'

waardoor de krachten X', Y', Z' in functie der hoeken a, b en h kunnen

worden uitgedrukt.
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Herleiden wij dit stelsel tot een ander X, Y en Z, gerigt horizontaal naar
het punt A, dat in het kompas voorligt, naar het punt B', aan stuurboord-
zijde in de kim, en vertikaal nederwaarts. Hiertoe is

Cos. AS = Cos.b, Cos. A B = — Sin. h Sin. b,Cos.KT = — Cos. h Sin b \

dus '^

,. ,
X= X' Cos. 6— Y' Sin. h Sin. i— Z' Cos. h. Sin. b .

Verder

Co«. B S = o , Cos B' B = Cos. h , Cos. B' V' = — Siti. h .

dus

,,. ,
Y = Y' Cos. A — Z' 5»!. /(

.

Lindelijk

Cos.N S= Sin.b
, Cos.VB= Sin. h Cos. b , Cos.YV '= Cos. h Cos b

alzoo

Z = X' Sin. b + Y' Cos. b Sin. h -\- Z' Cos. h Cos. h .

Wanneer men in deze uitdrukkingen die van X', Y' en Z' uit (1) over-
brengt, en voor «', P' en y' waarden volgens (2) substitueert, maar daarbij
de tweede magten van Sin. h en Sin. h, en de producten dezer grootheden
verwaarloost, on Cos. b en Cos. A = l neemt, komt:

X = l [(l-{-A)Cos.S Cos.a— BCos.5Sin.a-\-C Sin.d} +P
\

+ I
j
B Sin. ö + C Cos. S Sin. a

]
Sin. h

]

+ I
i
(A— K) Sin. ö-— (G + C) Cos. 5 Cos. a + Il Cos. 5 Sin. a] Sin. b — R Sin. b\

Y =1 (DCos. öCos.a— (1 -|-E)Co.s. J.SV;i. a + F5i/i. ,5} +Q H'^'

+ I
j
(E— K) Sin. d— G Cos. S Cos. a -f (

II + F) Cos. 5 Sin. a ] Sin. /i— R Sin. h \

I
{
D Sin. Ö — F Cos. d Cos. a] Sin. b .

j

En als men b en h = o onderstelt:

Zo = 1 { G Cos. Ü Coi a — ll Cos. 5 Sin. a + (1 -|- K) Sin. ^
j
+ R .

Nog heeft men, als men voor 6 en A = o , X en Y door X„ en Y voor-
stelt :

"

^^ = ^'o — (Zo — I Sin. i5) Sin. 6 + I {A Sin. 5— C Cos. 5 Cos. a) Sin. b \

+ I {B Sin. (5 + C Cos. (5 Sin. a] Sin. h 1

Y = Y o — (Zo — T 5ïn. ')) Sin. /» + I {E Sin. S + F Cos. 8 Sin. a] Sin. hl' '

+ I f D Sin. ,ï — F Cos. S Cos. a] Sin. b- 1

waaruit blijkt, dat de voornaamste veranderingen die X en Y ondergaan door
ecnc overhelliug en een stampen van hel schip ariiangcn van hol verschil
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Zg — l Sin. S, dat is van de wijziging der vertikale magnetische kracht door

de aantrekking van het scheepsijzer; want de overige termen met Sin. h en

Sin. h vermenigvuldigd^ die in (5) voorkomen zijn doorgaande kleiner.

De horizontale krachten X en Y aldus bepaald zijnde, is het ligt de af-

wijking van het kompas als ook de kracht R te vinden waardoor de kompas-

naald gerigt wordt. Hiertoe heeft men, als a het azimuth volgens het afwij-

kende kompas voorstelt, zoodat a' — a = <f de afwijking is, de volgende uil-

drukkingen:

0=X&n.a'+y Cof.a'l

(6)
'&, = XCos.a'— YSin.a']

Zoo men de uitdrukkingen X en Y uit (4) in (G) overbrengt komt, na

rangschikking

o =
{
(I C Sin. ^ 4- P) + I B Sm. ,5 Sin. h + (I(A — K) Sin. Ö — R) Sin. h] Sin. a'\

+ {(I P Sin. ö + Q) 4- 1 ü Sin. ö Siti. è + (I (E — K) Siti. d — R) Sin. h
j
Cos. a' j

+ [{l -{- h.)~{G + C)Sin.h}lCos.5.Cos.aSin.a'
\

— (B— C Sin. h — II Sin. JA I Cos. ö . Sin. a .Sin. a'

+ { D — G Sin. /i — r Sin. l>} I Cos. rj . Cos. a Cos. a'

—
{( 1 + E)— (U + F) Sin. li

}
I Cos. S . Sin. a Sin. a .

En wanneer men in deze uitdrukking a' in 90' + «' verandert bekomt men,

blijkens (0), de uitdrukking voor R.

De afwijking ip = a' — a is positief als a' > « is, dat is dus wanneer de

kompasnaald naar het westen afwijkt; eene positieve afwijking y, geeft alzoo

eene grootere noordwesiering van het kompas te kennen. — Door o' te eli-

mineren komt:

= i{2 + A + E— (II+F) Sin. h— {G + C) Sin. b] I Cos. S Sin. <p

+ {(C I Sin. r; 4- P) -j- B I Sin. S Sin. h + ((A— K) I Sin. S— 'K) Sin.b) Sin. (a + <])

+ ((F I Sin. J 4- Q) -j- D I Sin. S Sin. h + ((E— K) I Sin. 3— R) Sin. h] Cos. (a + ,)

)

+ ^ {D— B + (C— (i)Sin.h + {II + F) Sin.b] I Cos.iCos.cp

4- i {D + B— (G + G) .Sin. h— (II 4- E) Sin. b ] I Cos. S Cos. (2 a 4- .,)

4- i {A— E 4- (II 4- F)5m./i— (G 4- G) Sin. h] I Cos.iSin.i% a 4- .,)



OVER DE AFWIJKINGEN VAN HET KOMPAS. 15

Als men qp in 90^ + <p verandert, bekomt men weder R. Schrijvende nu

ter bekorting ;

I Cos. i = i

N = i (2 + A + E— (H + P) Sin. h— {C + G) Sin. 6) =No + N, Sin./t + N, Sin.b,^

D— B + (C— G) Si?i. A -f (H— F) Sin. b

2 + A + E— (H + F) Sin. A— (C + G)Sin.b
= r^ -{- Ty Si7i. h -\- r^ Sin. 6,1

CTang.i-\-r+'B Tang.SSin.h-{- {k—K)Tang.S—r\sin.b

'•
2 + A + E -(H + Y)Sin.h-iC + G)sLb

-=-'o+'n,Sin.b+m,Sin.b,\

)(8)

'ETang.3+-+ ((.'E-K)Tang.S—Asin.h+D Tg.^Sin. b

,+ « 15m.A+w j Sin.b \
2 + A+ E — (H ^ F)Sm. A — (C + G) Sin.b

A— E 4- (H + F) Sin. A — (C + G) Sin, b

2 4- A + E— (H + F)Sm.A — (C + G)<Sire.6

D + B— (C + G) Sin. h— (H + F) Sin, b

= P(j -\-Pi Sin.h-{-p.^ Sin.b,

= ?i) + ?i '5''"- '' + ?i 'Sï'n- i'-<
3 -j- A + E— (H + ¥)Sin. A— (C + G) Sm. 6

Dan heeft men de eenvoudiger uitdrukkingen:

o =— Sin.cp -\-rCos.q -\-mSin. (a-\-'f) -\- nCos.ia -\- (f) -\-p Sin,{Z a-f-gj) -j-qCos.lZa-\-(f)) .

l
( ^;

R .-.Vi = Cos. (y {rSin. i^,
—m Cos.ia -\- cf.) -\-nSin.(a-\-q))—p Cos.(2 a-{-(f)-\-qSin.iZa-^tf)}

«f:

O =— (1 — m Cos. a -{- n Sin. a — p Cos. Za -\- q Sin. 2 a) Sin. cp

-(-(»• + m Sin. a -\- n Cos. a -\- p Sin. 'Z a -\- q Cos. 2 a) Cos. ijp
,

= -j- ( 1 — m Cos. a -\- n Sin. a— p Cos. % a -\- q Sin. 2 a) Cos. qp

N.t

-j- (r -j- m Sin. a -\- n Cos. a, -\- p Sin. %a -\- q Cos. 2 a] Sin. qp .

Hieruit volgt

r -\-m Sin. a -\- n Cos. a-\- p Sin. Za-\- q Cos. 2 a
Tang.w= ~

,

^;:
-, . . . . (10)

1 — m Cos. a -f- 71 Sm. a— p Cos. Ia -\- q Sin. 2 a

R—= j,/(l—m(7o8.a+nSin.o—pCo«.2a+5»St'n.2o)^+(r-i-mS!'n.o+7!Cof.aH-pSm.?(T l-jCoi.Za)'
N.t
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Men kan de ai'wijking ir ook in de functie van a' of de slrcek volgens het

afwijkende kompas zelf, uitdrukken, hetgeen in vele gevallen vcrkieselijkcr is.

Hiertoe dient vooreerst, volgens (9)

Sin. (}'= r Cos. if + m Sin. a' -\- n Cos. a' -\- p Sin. (2 a' — i(
) + ? Cos. (2 a'— ly)

,

in welke formule men in het tweede lid, wanneer de afwijking niet aanmer-

kelijk is, 'f kan verwaarhozen, en in het eerste lid 'f voor Sin. <r schrijven;

aldus komt

((• = r -\-mSm.a' -{- nCos. a' -\- 2^ Sin.Za' -^ qCos. ?. a' .... (11)

Onder dezen vorm stemt zij overeen met de formule van Mr. Archib. Smith

in de Pliil. Tronsaclions van 1846, pag. 549; waar echter nog Sin. (p in

het eerste lid slaat. De uitdrukking (11) of die van Smith is echter, zoo

als men ziet, niet naauwkeurig; maar zij is in de meeste gevallen voldoende,

(UI geeft dan eene gemakkelijke wijze om uit waargenomene afwijkingen de

standvastige grootheden r, m, n, p en q te bepalen : stellen wij echter

r -\-p Sin. Za' + q Cos. 2 o' ^

Tmiff. a =
;

;> I

1 -j- // Cos. Z a — q Sin. 2 a I

dan is \ .... (12)

m Sin. a' A- n Cos. a'

' \ -\-p Cos. ia —q Sm. 2 a

Deze naauwkeurige uitdrukkingen zijn merkwaardig, want vooreerst is « een

hoek, die voor twee tegenovergestelde schijnbare s/rpAcrt «' en «'+ 180', vol-

komen dezelfde warde bezit; en ten andere is q—x een hoek welke voor die

zelfde tegengestelde streken, gelijk van grootte maar tegengesteld van toe-

ken is. Laat ) en <i' twee afwijkingen zijn voor de kompasstreken a' en

rt' + 180', en zij

1 — a = + ^i\

ilaii is >

.)'-« = - ?.

dus

f
'=

2

en

«

•:l
f'+'K\ (13)

2

De hoek o hangt voorts alleen van de standvastige groollicdcn r, p, q af
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die, volgens (8), noch de horizontale intensiteit i, noch de inclinatie d, maar

alleen standvastige grootheden bevatten welke betrekking hebben op het be-

weeglijke niagnetisnius dat het ijzer bij inductie ontvangt, en op de plaatsing

van het kompas. — r, p, q en dus ook «', zijn alzoo grootheden die overal

waar het schip zich bevindt, zoo lang niets in de plaatsing van het iveek-

ijzer veranderd wordt, dezelfde blijven. Ook het aanbrengen von magneet-

staven brengt geene verandering voort op p, q, r of «', want hierdoor wor-

den alleen de grootheden m en n gewijzigd; en, in zoo verre het beweeg-

lijke magnetismns onafhankelijk is van het blijvende magnetismus, gelijk wij

althans zeer nabij door de proeven met de ijzeren staven gevonden hebben,

is ook «' onafhankelijk van het blijvende magnetismus, [retentive, volgens

ScoRESBT, sub-pcnnanent magnetismus, volgens Airy) op hoedanigc wijze

dit magnetismus ook verkregen of veranderd wordt. — De halve (algebrai-

sche) som der afwijkingen cp on q»' in twee tegenovergestelde schijnbare stre-

ken rt en rt' + 180, is dus bij een regtop liggend schip, of wanneer het

dezelfde helling heelt, overal en altijd, ten minste zeer nabij, standvas-

tig. — Wij zullen dit door de waarnemingen in het boek van Johnson me-

degedeeld beproeven.

De hoekon ^^, of de halve verschillen der afwijkingen bij twee tegenover-

gestelde schijnbare streken, veranderen daarentegen met de grootheden m en

n, en dus met de inclinatie 8^ en met de betrekking tusschen het blijvende

en standvastige magnetismus, voorgesteld door P, O, Rj tot de horizontale

intensiteit i van het aard-magnetismus.

De uitdrukking voor R in (10) doet zien, dat er in het algemeen twee

bijna tegenovergestelde streken zijn, waar in R een maximum en een mini-

mum wordt, maar dat er ook twee maxima en twee minima zijn kunnen.

Men kan schrijven:

R= N.iy[li-m^+ n-^+r^+p^ + q^—'2,{m(l—p)-nir+q))Cos.a-\-i{n[\+p)+ m{.r-q))Sin.a

— 2 {p—r <2)Co«.2a+2(9+77>T<SJnr2 a} . . . {14)

In het algemeen nu zijn p en q klein in vergelijking van m en n, dus

is er dan maar één niaxiinum en niininuiin van II. liet maximum van U

vindt men dan ongeveer bij

,,„, ,, rr "(1 +P) +m{r—q)
m(l — ƒ)) — u (r -\- f/)

22
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en het minimum bij

a = 360' — Boog. Tang.
n[i. -f-p) -\- m Ir — q)

m (1 — p) -- n{r -\- q)

Het is ligt te zien dat voor beide waaiden, q> slechts klein is. Men zal dus

bij groote waarden van m en n, wanneer het kompas groote afwijkingen

verkrijgt, eene koers-streek aantreffen, met eene kleine afwijking <r, maar

waarin de rigtende kracht R der kompasnaald zeer gering is, en dus het

kompas onbruikbaar kan worden. Is i/m^ -f- n^ omstreeks = l, dan kan R
zelfs = O of negatief worden, en de afwijking 9 = 90' of daarboven.

Voor de gemiddelde waarde van R^ heeft men nog

Gemidd. R> = N\P {1 + m^ + n'- + r' + 2^^ + q'-}

= P {l+A + B + lA^ + JE^ + ^B^+iD^}
(15)

+ iicTang.ö + -
j + U Tang. 5 +

Indien de termen m en n, hetzij toevallig of door het leggen

neetstaven nul worden, dan blijft er voor R slechts eene geringe verande-

ling overig, met twee maxima en twee minima, met eene gemiddelde waarde

die weinig van i verschilt, maar doorgaands kleiner is, omdat (A + E) ge-

woonlijk negatief gevonden wordt.

In het aangehaalde werk van Kapitein Johnson zijn, zoo als gezegd is,

eene menigte lijsten van waargenomene afwijkingen medegedeeld: zij allen zijn

gerangscbikt naar de kompas-koersen of volgens «', en bevatten de 32 afwij-

kingen voor elk der 52 streken. Ten einde het overzigt gemakkelijker te

maken, ben ik begonnen uit die lijsten 8 gemiddelden te berekenen voor de

4 hoofd- en de 4 tussclien-strcken, en hiertoe is uit de formule (il) eene

interpolatie-fornmie opgemaakt; op deze wijze:

Indien men in (II) o' met eenigen hoek /? verandert, en daarna de for-

mule in functie van het verschil « = a' — ontwikkelt, bekomt men eene

formule van dezelfde gedaante, te weten

q, = A + B Sin.u + C Cos. « + D Sin. 2 « + E Cos. 2 «.

Waarbij de oorsprong der hoeken op eenigen streek p ligt. Laat nu de af-

wijkingen 9 o, (f o T-b fi f-2

overeenstemmen met « = O, + 1 str., — 1 str., + 2 str. en — 2 slr.

en in het alKcmeen «fn met a = -\- Il streken.
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dan is

qp„ = A + C + E

<f,
= A + B Sin. « + C Cos. « + D Sin. 2 « + E Cos. 2 «

q—, = A— B Sin. « -|- C Cos. « — D Sin. 2 « -|- E Cos. 2 «

dus

^i + <p—\

2

en even zoo

= A + C6'os.a + ECo«.2« = cf'a
— 2C5m.M«— 2E5tn.»«

Ti + 'y-2

2

Waaruit

= A + C Cos. 2«-)- E Co«. 4 « = ffa — 2 C Sin.^ «— 2 E Sin."^ 2 *.

en

q, + 2 /'
^ + 1-"^^ = 4,r„ - 4C(l + 2^c,s.M«)Sm.M«

— 4E(1 + 2Cos.2«) 5m.2 «

als men namelijk voor « neemt 1 streek = il "15'. Ten einde C en E te

bepalen^ vindt men gemakkelijk uit dezelfde formule

n fff
— yi6 o fo +<f'io— (<P8 + 'ï'24)

G moet viermalen, en E slechts tweemalen berekend worden, voor bet ber-

leiden van 32 afwijkingen tot acht gemiddelden.

In de bierbij gevoegde tweede Tabel zijn de uitkomsten van de toepassing

der form. (10) op de waargonomene afwijkingen van hot kompas, aan boord

van 10 verschillende schepen, opgenomen. Deze Tabel II behoeft geene

verdere opheldering: alleen zij opgemerkt, dat het eerste schip de Erebus

niet is opgenomen om de grootte der daarop waargenomene afwijkingen, maar

om dat zij op vijf verschillende punten der aarde bepaald zijn, en ook om

de naauwkeuriglieid die aan dfze waarnemingen toekomt. Dit is ook de re-

den van het bij behouden van do 10''° deelen van minuten in de gemiddel-

den, hetgeen zekerlijk anders overbodig is, en ook hier niet aanwijst dat de

22*
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gemiddelden binnen de minuut naauwkeurig zouden zijn.— De drie volgende

schepen zijn ijzeren stoomschepen ; deze hebljcn de groolste afwijkingen.

Dan volgen de afwijkingen waargenomen op vijf stoomscliepen, hetgeen waar-

schijnlijk houten schepen zijn; en ten laatste een schip, the Resolute, waar-

van niet vermeld wordt, dat het een stoomschip is. Al deze afwijkingen

zijn waargenomen met het zoogenaamde standaard-kompas, waardoor verstaan

wordt een kompas van naauwkeurige zamenstelling, dat ergens op ecnen stan-

daard, hoog boven het dek geplaatst is, zoo ver als geschiktelijk geschieden

kan van alle ijzer verwijderd is, en waar men tevens zoo veel mogelijk, de

kleinste afwijkingen, vinden kan. Dit kompas dient om het stuurkompas er

mede te vergelijken.

Het is gemakkelijk in Tabel II voor elk schip na te gaan of, volgens de

formulen (12) en (15) de halve sommen der afwijkingen voor twee tegen-

overgestelde kompas-streken, voor de verschillende plaatsen, waar die sche-

pen tijdens de waarnemingen geweest zijn, standvaslifje (/elallen opleveren.

Behoudens kleine afwijkingen, zal men het werkelijk zoo bevinden. Even zoo

kan men ligt nagaan, dat de halve verschillen der tegenovergestelde afwij-

kingen, of de waarden van X (form. 15) blijkbaar, voor elke plaats zeer na-

bij door eene formule van den vorm A Sin. (a + /s) kan voorgesteld wor-

den. Ten einde dit onderzoek verder voort te zotten zijn, voor elk schip

en elke plaats afzonderlijk, de waarden der getallen, r, p, q, m, n van de

formulen (10), (II) of (12) berekend, en de uitkomsten in de rferde hierbij

gevoegde Tabel, bijeen verzameld.

De eerste kolom van Tabel III bevat weder de aanwijzing van hot schip,

de tweede die van de plaats waar- en den lijd wanneer de waarneming ge-

schied is; in de derde en vierde kolom vindt men de helling ,( der incli-

natie-naald, en de horizontale intensiteit van het aard-magnetisnuis aangewe-

zen; over welke grootheden straks nader. De vijf volgende kolommen bevat-

ten de waarden der getallen r, p, q, m en n, benevens de verschillen dezer

grootheden voor elk schip, bij verandering van plaats.— Een eerste blik doet

zien dat voor ieder schip, de getallen ?, p, q slechts kleine verschillen heb-

ben, maar de m' en de »' daarentegen aanmerkelijk veranderen, voor ver-

schillende plaatsen van waarneming. Bepalen wij ons vooreerst bij de ge-

tallen ;•, p, q.— Volgens de theorie van Poissow, zouden deze geheel stand-

vastig moelfMi zijn: wij zien inderdaad dat de verschillen /^ r, Z. /> en Lq
klein zijn. De vraag is alzoo of deze verschillen, waartoe natuurlijk ook
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de fouten der waarnemingen hebben bijgedragen, alleen aan deze fouten kun-
nen toegeschreven worden, of dat zij werkelijk kleine veranderingen in het
geinduceerde niagnetisuius— of mogelijk ook een klein gebrek in°de formule
van Poissow — aanwijzen.

Het gemiddeld bedrag van de fouten der waarnemingen, laat zich uit de
berekening naar de manier der kleinste vierkanten, van de 5 getallen r, p,
q, m, n, uit de 8 vergelijkingen, voor de 4 hoofd- en 4 tusschen-streken'
opmaken. Op deze wijze is gevonden dat de gemiddelde fout van het gemid-
delde uit vier luaarnemingen, dat is de gemiddelde fout der gelallen van
Tabel II bedraagt, als volgt:

Voor de Erebus
-t G' I

Voor de schepen Jacal, Bloodhound en Trident, door een genomen. ± lö',!.

» » » Centour, Geijzer, Sphijnx, Acheron, Comorant
en Resolute ± 19' l

Of wanneer men het midden neemt van alle schepen, met uitzon-
dering van den Erebus, dan is de gem. fout, van het gemiddelde
uit vier peilingen met het kompas ± 20' 7.

Hieruit zoude volgen, dat eene enkele peiling, met een goed kompas, eene
onzekerheid overlaat van gemiddeld ± 41' of genoegzaam | graad: iets dat
zeer wel aanneembaar is. Ik mag echter niet nalaten op te merken, dat als

men de gemiddelde fouten opmaakt uit de vergelijking van de gemiddelden
uit vier waarnemingen, zoo als die in Tabel II opgegeven zijn, met de tver-

helijk waargenomene afwijkingen in de streken N, NO, Q enz. men een klei-

ner bedrag van de gemiddelde waarnemings-fouten bekomt; hetgeen zoude
kunnen aanwijzen dat er meer overeenstemming bestaat tusschen naastbij

gelegene waarnemingen, dan tusschen meer verwijderde; of wat ook de oor-
zaak hiervan zij, waarbij wij nu niet langer zullen stilstaan. — Opmerkelijk
is ook nog, dat voor de meeste schepen, de waarnemings-fouten der peilin-

gen in Engeland iets, soms aanmerkelijk geringer zijn gevonden, dan op de
overige plaatsen; de Erebus maakt hierop uitzondering.

.
Wanneer wij de bovenstaande gemiddelde fouten van de getallen in Tabel

II aannemen, dan volgt daaruit, dal men zeer nabij zal hebben, naar aan-
leiding van formule (11).

Gemiddelde fout op eene bepaling van r, voor den Erebus . . -t 2',2.

en voor de 9 overige schepen
-i_

7' /j.
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Gcinidilelde fout op p, q, m, n voor de Erebus ; ± 5',\.

Voor de 9 overige schepen ± 10',5.

üe grootheid r heeft de kleinste gemiddelde fout, omdat zij in elke verge-

lijking mot eenen cocllicient Cos. ?, die weinig kleiner dan 1 is, voorkomt.

Hierbij moet men echter opmerken, dat r ook nog aan eene standvastige

fout onderworpen is, voortspruitende uit de bepaling van de rigting der mag-

netische meridiaan, met behulp van een ander kompas dat niel aan boord

van het schip, noch in de onmiildelijke nabijheid er van geplaatst is. De

hoegrootheid dezer fout is niet op te maken, maar het is duidelijk, dat zij

ligt cenige minuten bedragen kan.

Wanneer wij nu de getallen r, p, q als voor elk schip werkelijk stand-

vastig aanzien, en de verschillende waarden in Tabel III als benaderde waar-

den beschouwen, dan kunnen ook hieruit de gemiddelde fouten van r, p en

q gevonden worden. Langs dezen weg vindt men :

Voor den £re6!<s, gem. fout op r = ± 0,0054 of ± 18'i

op n = d= 0,0050 of ± \1'\]
,

-^ n nnc^o c ^ ,v nl ooorcen ± 14.
op q = ^ 0,0020 of ± 9,0)

De meeste afwijking van de overige be[>alingcn heeft plaats te St. Ilelena.

Wilde men de r en q aldaar gevonden uitsluiten, dan zouden de gemiddelde

fouten veel geringer zijn gevonden. Er is echter geene reden voor deze uil-

sluiting, te minder omdat de waarnemingen te St. Ilelena o»f/c/7iHY/ zeer goed

overeenstemmen ; — daar gelaten de standvastige fout, die op r aanwezig

zijn kan. —
Voor de 9 overige schepen vindt op dezelfde wijze uit Tabel III, voor do

gemiddelde fout eener ciihele bepaling van r, p of q.

Gemidd. fout op r = ± 0,0070 of 24'

op » = ± 0,0090 of 31')
,

-^ n/m/P e ,o'l uoorcen ± 24i.
op q = ± 0,0046 of 16

)

Men ziel dat de fouten opgemaakt uit Tabel III in de onderstelling van

eene volkomene standvastigheid van r, p, q, grooler zijn, dan de fouten die

ols waarnemings-fouten aan die grootheden moeten of kunnen toegekend wor-

den, en wel nagenoeg 2 malen grooler. Op ziek zelven zijn do afwijkingen

der getallen r, p en q, van eene gemiddelde waarde slechts fferiiuj, maar

eene kleine veranderlijkheid schijul toch aangenomen te moeten worden. Dit
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Stemt overeen met de kleine veranderlijkheid in liet beweeglijke niagnetis-

mus door de proeven met de ijzeren staven aangewezen, althans het schijnt

wel, dat de kleine veranderingen in r, p en q, van dezelfde natuur zijn.

Beschouwen wij thans de kolommen der Tabel III, waarin de waarden der

grootheden m en n voor de verschillende schepen en plaatsen aangewezen

zijn. Volgens de uitdrukkingen (8) is:

Grang.S + - F Tano. 5 + ^
i i .

"* = ~
1 +i(A + E) •

« = —
1 + i (A + E)

Waarvoor wij, kortheidshalve, kunnen schrijven

m = X Tang. <T 4- — , n ^ x' Tang. 5 -f-
— ;

i i

dat is m en n zijn afhankelijk van de inclinatie S en de horizontale inten-

siteit i van het aard-magnctismus. Deze grootheden S en i zijn in Tabel III

opgegeven, vooreerst wat den Erebus betreft, volgens de opgaven van Kapi-

tein Ross zelven, waarbij alleen de horizontale intensiteit i te Londen als één-

heid door mij gekozen is, en afgeleid uit de getallen in Tabel II sub 1".

voorkomende. De overige waarden van <i en i voor de andere schepen, zijn

niet zoo naauwkeurig. Ik heb die grootheden voor de andere plaatsen niet

dan benaderend kunnen vinden, uit verschillende opgaven in de Philos. Trans-

aclions en uit de Resullale mis den Beobacktungen des Magnetiscken Vereins

van Gaüss en Weber, Jaargang 1838. De Tafelen in dit werk voorkomende

hebben mij gediend om s en i in eene naburige plaats waargenomen, te her-

leiden tot de plaats waarvoor deze grootheden verlangd werden. Nadere bij-

zonderheden betrekkelijk dit onderzoek naar S en i hier op te geven schijnt

achterwege gelaten te kunnen worden, omdat het doel van het onderzoek

niet is eene bepaling dezer grootlieden, maar slechts om te weten of m en

rt de wetten volgen, die door de bovenstaande ibrmulen zijn aangewezen.

Wanneer men de kolom m nagaat en daarbij het oog vestigt op de waar-

den van A m, dan is het opvallend dat alle waarden van m in Engeland,

negatief zijn, en dat alle verschillen A m positief zijn bij eene vermindering

van ö, terwijl in het eönige geval, bij de Resolute, van eene veiineerdering

van iJ een negatief teeken voor ^m staat. Dit is juist de gang eener uit-

drukking als X Tang. ') -f c. De kolom n en a n is niet zoo sprekend.
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omdat de waaiden van n kleiner zijn, en de fouten der waarnemingen te

veel invloed hebben. De hoofdvraag welke te onderzoeken is, is deze: of m
en n voorgesteld moeten en kunnen worden door eene formule van den vorm

xTang.-S + ?, dat is afhankelijk zijn van het beweeglijke of geinduceerde

niagnetismus, voorgesteld door x, en daarbij van een standvastig magnetis-

mus, aangewezen door y; en ten laatste of deze y zelve veranderlijk moet

aangenomen worden? — Voor den Erebus, waarop vijf bepalingen van m en

n gevonden zijn, kan ligt nagegaan worden, of de bovenstaande formule vol-

doet; hetgeen werkelijk het geval is binnen de grenzen van de waarnemings-

fouten, en der kleine veranderingen, die even als aan »', p, q ook aan x en

y zullen toekomen. Men vindt toch, voor den Erebus

X = — 0,0248 gem. fout ± 0,0015 ]

y/ = _ 0,0049 » .. ± 0,0053 i
"""'^ '"

7j' = — 0,0420 .. .) ± 0,0043 )
^""'' "'

De gemiddelde fouten zijn binnen de aangewezen grenzen.

De overblijvende fouten op m zijn:

Engeland. Porto-Praya. St. Helena. Kaap deG. U. KerguelensL'^.

Her. — Waarn. — 0,0008 + 0,0038 — 0,0023 + 0,0094 — 0,0026

of — 3' +13' —8' +32'i —O'

De overblijvende fouten op n zijn:

Her. — Waarn. +0,0014 +0,0020 —0,0045 +0,0005 +0,0006
of +5' +9' —16' +2' +2'

Met betrekking tot de overige schepen is het onderzoek niet zoo ligt te

voeren, want voor den Jackal en den Dloodhound zijn m en n wel op drie ver-

schillende plaatsen waargenomen of bepaald, maar de <)' en de i' verschillen

te weinig voor deze plaatsen om zelfs eenigermate de gem. fouten van x en

y te kunnen bepalen: en voor de overige schepen, zijn telkens slechts twee

waarden van m en n gegeven. Wij hebben dus twee onderstellingen gedaan,

om te zien welke van beide aan het yehcel der waarnemingen zoude kunnen

voldoen, indien men n(e< de formule m = a; r«?i(/. <5 + ? zoude willen aannemen;

weten of x = O, en x' = O, dan moeten m i en n i of y en y' stand-
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vasfige getallen zijn, of y = O, en y = O, en dan moeten m Cot. S en

n Cot. S oi X en x' slandvastig gevonden worden ; altijd binnen de vroeger

gevondene grenzen van naauwkearigheid.

De waardon van m i, n i, in Col. a, n Cot. S voor de verschillende schepen,

vindt men bijeengebragt in de vierde hierbij gevoegde Tabel.

Gaat men in deze Tabel IV de kolommen na onder de bovenschriften mi
en ni, dan blijkt, dat in alle gevallen waarin de verandering van Ö niet

groot, in eenen afnemenden zin is, en waarbij S dus niet van teeken veran-

dert, de onderstelling m i en n i standvastig vrij wel aangenomen kan wor-

den, dat is, dat men dan x = O kan nemen, en dus de afwijkingen voor-

stellen als of zij (behalve van r, p en q) aUccn door standvastige magneti-

sche krachten ij en y' werden voortgebragt. Dit is het waarop Airt doelt

in zijn antwoord aan Dr. Scokesby, in the Alhenaeum van 28 Octoher 1854,

pag. 1Ö04, waar hij de afwijkingen aan boord der schepen Trident, Bluod-

hoand en Jackal tot voorbeeld neemt, om aan te wijzen, dat zij zeer nabij

omgekeerd evenredig aan i zijn. Het besluit dat Airt hieruit opmaakt, te

weten, dat door het leggen van magncetstavc!) bij hot kompas van the Tri-

dent, de afwijkingen gedurende de geheele reis bijna tot O zouden gebragt

zijn, dat is geene verandering van omtrent 7' zoudon ondergaan hebben, dit

besluit kan ik niet als noodzakelijk aannemen. Uit de omstandigheid dat mi
nabij, binnen do grenzen dor fouten van waarneming, of mogelijk iets daar

over, standvastig blijft, volgt niet noodzakelijk dat x in de uitdrukking mi
= xi Tang. -) + y nul of zeer klein zijn moot, indien de verandering van i Tang. s

gedurende de reis gering blijft. En de verbetering dor kompassen door hot loggen

van magneetstaven in onveranderde stellingen kan alloen dan voor alle plaatsen

der aaide voldoende zijn, wanneer a; = ü is. Zeker zouden magnoetstaven

de afwijkingen van de kompassen aan boord der schepen Jackal, Bloodhouml

en Trident veel hebben kunnen verminderen, maar of eene verandering van

bijna T in maximum, door die staven zouden belet zijn, is niet bewezen,

alleen vermoedelijk. Wanneer wij toch de kolommen mi en ni onzer Tabel

IV verder inzien voor de gevallen, waarin (•> zeer klein geworden, of van tee-

ken veranderd is, dan treilen wij ook telkens eene zeer aanmerkelijke veran-

dering of tceken-wisseliiig bij mi en ni aan, zoo als bij den Erebus, Cen-

taur, Geyzer, Sphijnx, Acheron en Comorant. Dus kan zeker niet algemeen,

zelfs niet als eene benadering a; = O of = zeer klein genomen worden.

De tweede onderstelling y en y' = O, waardoor m Cot. >'' en n Cot. >i standvastig

23
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zouden wortlen, kan men nagaan in de kolommen van Tabel IV onder deze

zelfde bovenschriften. Over hel geheel genomen is deze onderstelling meer

bevredigend dan de voorgaande, zij is houdbaar bij groote waarden, zoo wel

posilievc als negatieve van <'> of Tang. ,% maar zij faalt vooral als d klein is,

zoo als in het geval van den Ce«/OM/' te Fernando-Po en den ComoranHe Daiiia.

Het is dus door deze voorbeelden wel bewezen dat men in het algemeen

X en y als waarde hebbende moet aannemen, en dat dan de verschillende

waarden van m en n voor de 10 schepen van Tabel IV, voldoende zijn voor-

gesteld. Dit blijkt verder uit de bijgevoegde berekende waarden van .i-, y,

X en y' in de twee laatste kolommen dier Tabel, onder welke waarden

geene enkele voorkomt, die door te groot te worden, onwaarschijnlijk is.

Hieruit volgt verder, dat het niet noodzakelijk is om tot verklaring der ver-

anderingen van m of n tot de onderstelling eener merkelijke verandering van

X of van y toevlugt te nemen en zelfs dat eenige beduidende verandering in

X of y voor elk der 10 schepen van onze Tabellen, zeer onwaarschijnlijk is.

Zonder alzoo tegen Dr. Scoresby te beweren, dal aanmerkelijke verande-

ringen in de grootheid die wij door y voorgesteld hebben, en dus in het blij-

vende, rctenlive of sub-pennanente magnelismus, tot onmogelijkheden behoo-

rcn, geloof ik geregtigd te zijn tot de stelling dat zij vilzomleringen zijn.

In het geheele boek van Kapitein JoH>soiy allhans is er geen een voorbeeld

van aan te wijzen.

Wij hebben tot zoo ver de grond-formule van Poissoiv beproefd bij regl-

op liggende schepen, hetgeen voor elk schip de gemiddelde stand en dus het

voornaamste geval is: het zal niet ondienstig zijn die zelfde formule ook te

beproeven voor overhellende schepen. Een paar voorbeelden, een uil hel

werk van Kapitein Joii>so,\, een ander uit hel werkje van VVilliam Walker:
The Magnetism of Ships and ihe Marivers Compass, London 1853, kuimen

wij hiervan aanvoeren. In eerstgenoemd werk vindt men op bladz. 118 me-

degedeeld de afwijkingen van het standaard-kompas van hetzelfde schip den

Bloodhound, in drie verschillende stellingen van het schip, als vooreerst bij

eene overhelling van 8' over bakboord, dan bij eenen regten stand en ten

derde bij eene overhelling van 8' over stuurboord. De groolsle verandering

die hierdoor in de afwijking van het kompas voortgebragt wordt, beloopt i

a 5' over beide zijden. De afwijkingen zijn gegeven in eiken stand voor elk
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der 32 streken, dus in het geheel 96 afwijkingen. Er is bij opgemerkt, dat

deze afwijkingen niet volkomen kunnen overeenstemmen, met die andere,

waarvan de gemiddelden door ons in Tabel II zijn opgenomen, om dat er

veranderingen in de stellingen van ijzer-massaas hadden plaats gehad.

Wanneer de boven aangewezen berekeningen ook op dit geval worden

toegepast, voor elk der drie stellingen van het schip in het bijzonder, dan

vindt men

:

S' over bakboord ?•=— 0,0013 ot=— 0,209S «= + 0,0815 ;?=— 0,0578 3=— 0,0012,

Regtstandig r=— 0,0083 7»= — 0,2102 ïi=-|-0,0316 p=— 0,0559 g=— 0,0062,

8' over stuurboord r= + 0,0041 to =— 0,2041 «=— 0,021-6 ;j =— 0,0467 5= + 0,0079.

De gemiddelde fouten in elk dezer standen zijn zeer nabij gelijk, en beloo-

pen voor ééne enkele waarneming van de 96, nagenoeg ^- 19'. De gemid-

delde fout op r is dus ^ o',3 = ± 0,0011, op de overige grootheden

± 4,6 -^ ± 0,0014.

Volgens de formulen (8) (waarin echter h'^ verwaarloosd is) moeten de

drie waarden van elk der bovenstaande getallen r, m enz., binnen de grens

der fouten, in eene rekenkundige reeks zijn. Hieraan voldoen de waarden

van m, n en p. De kleine grootheden r en q maken eene uitzondering,

welke, wat r betreft aan eene mogelijke standvastige fout toegeschreven zou-

den kunnen worden, aan de fout in de bepaling van den magnetischcn meri-

diaan; maar wat q betreft, minder te verklaren is. Alleen merk ik op, dat

als de afwijkingen gevonden zijn door wederkeerige peilingen met twee kom-

passen, — het kompas aan boord en een ander aan wal,— dit tweede kompas

niet ver fjenocg van het schip verwijderd zoude kunnen geweest zijn. Doch

wat hiervan zij, de meeste bevestiging van onze formulen is hierin gelegen,

dat de grootste verandering door de overhelling voortgebragt, blijkt plaats te

hebben in de grootheden n; volgens (8) toch heeft men zeer nabij

C —

G

\
/i ?• == r , Sin. Il = — _ - Sim. h

,
1

/
B Tang.S

A m == rn, Sin. li = — — Sin.h
, ,

,_.

K Tang. + -7 — K Tang. li

Sin. Il,

2;} *
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^ p = p, Sin. h = — —~-— Sm. h
,

: (17)

^ q = q^ Sin. h = -\-
——— Sin. h .

Van al deze waarden is a n in het algemeen de grootste, omdat daarin
T>

de gemiddelde waarde van de vertikale aantrekking K Tang. S + ~ voorkomt.

Wanneer wij van de drie waarden voor r, m, n, p en 5' in de drie stan-

den van het schip gevonden, de gemiddelden nemen, voor de regtstandige

stelling van het schip, en de hellingen in graden uitdrukken, positief over

stuurboordzijde, negaiief over bakboord, dan kunnen wij schrijven

A
r = — 0,0018 + 0,0027 X -

,

8

tn
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het regtstanJige schip. De streken zijn aangewezen door do getallen O, l,

'2 enz. tot 31, gaande van het N door het O, Z enz.

STREEK.
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draten (gemakshalve slechts een weinig gewijzigd) de getallen r, m, n, p
en q berekend; de uitkomst was als volgt:

Recniit

8. over balvboord »=— 0,0400 to=— 0,2107 «=— 0,0256 /) =— 0,0311 7 = + 0,0059

Regtstandig »=— 0,0326 m=— 0,3139 n=— 0,1250 ;j =— 0,0467 ?= + 0,0057

8' over stuurboord »•=— 0.0012 m=— 0,2352 «=— 0,rU04 p=— 0,0426 9=4-0,0057

De gemiddelde fout dezer waarnemingen is grooter dan op the Bloodhound,

beloopende voor elke enhele 'peiling nagenoeg =t 72' of omtrent ± V\.

Men ziet hier weder dat voor het regtstandige schip de gevondene waar-

de van n tusschen de waarden inligt;, verkregen bij de beide hellingen, en

wel vrij nabij in het midden. De waarden van r wijken het meest af van

eene rekenkundige reeks. Hieromtrent zij echter herinnerd hetgeen vroeger

gezegd is, dat in r ook nog eene standvastige fout kan vermoed worden.

Merkt men echter op, dat de veranderingen der getallen r, m, n, iets groo-

ter zijn bij de overheiüng over stuur- dan bij die over bakboord, dan volgt

dat men nog cenigerniate beter aan het geheel van alle waarnemingen vol-

doen zal, door aan te nemen, dat de regtstandige stelling van het schip, niet

volkomen midden tusschen de beide hellende standen in, geweest is. Eene

ligle rekening geeft, dat men door aan te nemen eene helling

over stuurboord van 8',7

en » bakboord » 7',3

het best aan de waarnemingen voldoet. Aldus heeft men voor den Recruit
'o^

h
y = _ 0,0285 -i- 0,0194 X -

,

8

m = — 0,2217 — 0,0092 X

n = — 0,1275 — 0,1074 X -
,

h
/> = — 0,0400 — 0,0057 X -

O

q = + 0,0057 ,
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met de formule (10)

Tang. qp = r -|- m Sin. a -\- n Cos- a -{- p Sin. Za -\- q Cos. 2 a

1 — m Cos. a -\- 71 Sin. a — p Cos. 'Z a -{- g Sin. 2 a

Stelt men weder h = 0^ berekent men van streek tot streek de afwijking

,(, en vergelijkt men deze berekende afwijkingen met die voor het hellende

en regtop liggende schip waargenomen zijn, dan bekomt men de volgende

verschillen voor de 52 miswijzende of magnetische streken

:
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Bepalen wij ons nu nog koitelijk bij de manier door Airt uitgedacht, om

door liet leggen van magnectstaven in de nabijlieid van liet kompas liet grootste

bedrag der afwijkingen te vernietigen. Uit liet voorgaande is gebleken, dat

de formulen van Poissoiv, of die welke daarvan afgeleid worden, genoegzaam

benaderend zijn om voor de practischc zeevaart liet geindiiceerde, of beweeg-

lijke magnetismus voor te stellen, en om, door bijvoeging van standvastige

termen, ook de uitwerking van standvastig werkende magneetkrachten aan

te wijzen. De kleine veranderingen van weinige minuten, allhans binnen

1% die wij in de coëflicienten gevonden hebben, zijn voor de veiligheid van

de zeevaart van geen belang; terwijl het nog onzeker is, of de kleine ver-

anderingen in het beweeglijke magnetismus, wel van eenen blij venden aard

zijn, of niet voel meer slingeringen om eene middelwaarde, die, onafhanke-

lijk van de plaats waar het schip is, met den tijd weder verdwijnen, even

als de trillingen eener veer van zelf ophouden en wegsmelten.

Het leggen van magneetstaven in de nabijheid van het kompas, is nu niets

anders dan het veranderen, het wijzigen der standvastige grootheden, die wij

in de formnlen door P, Q, R, hebben voorgesteld. De teimen waarin deze

grootheden niet voorkomen, blijven onveranderd. Alle wijzigingen dus, die

in de magnetische krachten van het schip voorvallen, onvcrscliiliig uit welke

oorzaken ook ontstaande, blijven dezelfde, hetzij dat de magneelslaven aan-

wezig zijn, hetzij dat zij niet aanwezig zijn, schoon de uitwerking van de

wijziging dier krachten, met en zonder magneten, oene andere zijn kan, en

moet. Het leggen van staven doet niets af tot de wijzigingen der magneet-

krachten, die in het schip plaats hebben, mits slechts de magnetische krach-

ten der staven zelve onveranderd blijven. En voor dit laatste, mits het goede

en goed gemagnetiseerde staven zijn, spreekt dan ook het getuigenis van

Kapitein .loiiNSOiy omtrent kompasnaalden, die jaren lang hun vermogen goed

behouden hebben. Zie pag. 102 van het aangehaalde werk.

Door het leggen van magneetstaven in eene horizontale rigling, langschecps

en dwarsscheeps kan men uit de formulen (9) en (10) de coëlllcienten men
n tot nul brengen, waardoor men bekomt

Sin. q = r t'os. cp -\- p Sin. [ia -\- q) -\- q Cos. (2 a + cf) \

on
I

— = «'' {l—pCos.Za-\-qSin2ay + {r -\- p Sin.Za + q Cos.Z 0^) ... (18)

= V l.\-r''+ p^ -\-q' —2lp— rq) Cos. 2 a + 2 (5 -{- r /;) Sin. 2 aj
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Welke uitdrukkingen veel eenvoudiger zijn; en daar r, p, q inliet algemeen

klein zijn, en niet of genoegzaam niet veranderen, kan men, eens vooral, of

voor langen tijd altiians, eene kleine Tafel van de boven uitgedrukte waar-

den van 'V ontwerpen, zoo men niet verkiest, door het geschikt aanbrengen

van week ijzer ook p en q te doen verdwijnen.

Door bet aanbrengen van eene vertikale magneotstaaf, kan men de uit-

drukking voor A« in (17j tot nul brengen, en daardoor het grootste deel

van de afwijkingen door de overhellingen van het schip voortgebragt.

Het is duidelijk dat men betzelfde kan bekomen door ééne magneetstaaf

in eene schuinsche rigting met betrekking tot de kiel van hot schip op bet

dek, en ééne vertikale staaf, of ook zelfs met ééne enkele staaf in eenen

schuinschen en tevens hellenden stand, maar de uitvoering hiervan is op verre

na zoo eenvoudig niet, noch zelfs zoo doelmatig.

Wanneer m en n en (A «) veranderen, uit welken hoofde ook, dan komen

deze verandeiingen weder in de formulen voor, en deze erlangen de eerste

gedaante terug: duidelijk is bet echter, dat door eene geschikte verplaatsing

der magneetstaven de uitwerking der bedoelde veranderingen te niet gedaan

kan worden.

Het voordeel van het leggen van magneetstaven is nu eerstelijk hierin

gelegen, dat men de reis aanvangt met kleine, dikwijls niet noemenswaar-

dige afwijkiugon van het kompas, en dat op reizen van kleine uitgestrekt-

heid de afwijkingen ook niet groot worden. Zelfs Dr. Scoresby erkent bet

doelmatige van de manier van Airy voor reizen naar de Middellandscbe zee

en de Noordelijke doelen van N. Amerika (zie the Alhenaeum, 10 December

1854, pag. 1527). Mogt in een buitengewoon geval er ecnige spoedige eu

aanmerkelijke verandering plaats grijpen in den magnetischen toestand van

het schip: deze is onafhankelijk van de staven.

Een tweede voordcel, voor scbejien die om de Noord gaan, is vooral hierin

gelegen, dat het kompas, door de werking der magneetstavon langer bniik-

buar blijft, omtrent zoo goed als op een bouten schip; terwijl zonder zulke

slaven, bij de toeneming van de inclinatie <>, bet kompas al zeer spoedig

zijne dienst geheel zoude weigeren. Dit blijkt uit de waarde van R, for-

mule (14). Wanneer toch m en n groot worden, zijn er punten van de roos

waarvoor II zeer klein wordt, tegen over andere waar 11 zeer groot is.

Wanneer daarbij ook i afneemt, dan zal voor de eerstgenoemde punten, de

rigtende kracht al ligt de wrijving niet meer overwinnen kunnen, en dus

WIS- E.N INATLLflK. Vnill IPF.Il KO.MKKF,. AHADEMIE. IlKICL III.
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het kompas zeker oiibiuikiwar zijn. Gewone kompassen worden uit dezen

lioolUe iiicr iccds onbruikbaar als 7n- -\- n' = ^ is^ of het maximum van ir

ongeveer 45' bedraagt: daargelaten, dat bij zulke aanmerkelijke afwijkingen

(Ie bewegingen (schijnbare -f- ware) van de roos nu eens aanmerkelijk groo-

tcr, dan weder aanmerkelijk kleiner zijn, dan de draaijende bewegingen van

het schip, waardoor liet sturen zeer beniooijclijkt wordt.

Schepen, die om de Zuid gaan komen in het algemeen in do nabijheid

van den Evenaar in oene betere verhouding met betrekking lot de afwijkin-

gen van het kompas, dan hier op onze breedte, of later voorbij de linie.

Op deze schepen moeten noodwendig de niagneetstaven gedurende de reis

verplaatst woiden. Bij eene andere gelegenheid heb ik aangewezen — in de

Scclie-Vpr<i(i((cri)iij van het Provinciaal Utrcchlsch Genootschap van 14 Ja-

nnarij 1854, — hoe dat verplaatsen dei' staven door waarneming op zee ge-

schieden kan
;
(men zie het verslag dier vergadering) thans kan ik er bij-

voegen, dat deze manier met goed gevolg beproefd is aan boord van het ijze-

ren .schip Hcnrictte Gccrtruida, gezagvoerder P. Btius, op de terugreis van

dat schip van Java herwaarts, in het voorgaande jaar. Omtrent het door mij

te Utrecht voorgedragene moet ik echter opmerken, dat het gegrond was op

de lormulen van Airt, in de P//t7osop. rramYfc/. van 1859,.niet op de naauw-

keuriger uitdrukkingen van Poisso'v. liet praktische verschil dat hieruit

voortvloeit is echter gering: volgens Airy's theorie zoude de coëÜicient »

in onze formulen, onafhankelijk van (1 en i, en dus standvastig zijn. Dat dit

hel geval niet is, volgt zoo wel uit de uitdrukking van Poissoiv als uit de

verschillende waarden van n voor één schip in Tabel III aangewezen. Alzoo

zullen, niet ééno magiieelstaaf, maar beide magneetstaven verplaatst moeten

worden: de eerste, die w vernietigt, hel annmerkelijksl, de tweede die n tol

nul brengt, ccn weinig, zoo als dit mede uil Taliel III volgt.

Eene Iweede opmerking is deze: dal hel verplaatsen der magncetslaven o|i

zee nog eenvoudiger geschieden kan, dan ik mij loen voorstelde, indien slechts

eene geschikte inrigtmg daarvoor gemaakt is. Kiezen wij lot voorbeeld eene

langsrheeps gerigte staaf, die wij k zullen noemen, en die bestemd is om den

coëllicient m te vernietigen; stellen wij vooreerst een reglliggend, dat is niet

overhellend schip. Hetgeen Ie doen is, bestaat hierin: A, evenwijdig aan

zich zelvcn, nader bij hel komjias Ie brengen of daarvan te verwijderen lol

dal met «' = 90' of ='270',
<i

=^ r— q overeenstemt (volgens form. (H)
•iie wij hier mogen toepassen).
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Indien dan het kompas zoodanig is ingerigt, dat liet als stuur- en peil-

of Azinuilii kompas tevens dienen kan, en indien daarbij door eenig ligt te

bedenken werktuigelijk middel, de magneet A verplaatst kan worden door

den waarnemer zelvcn terwijl hij de zon peilt, of ook terstond na het doen der

peiling, maar zonder het kompas te behoeven te verlaten; dan moet het ligt

vallen den afstand des magneets zoodanig te regelen, dat het kompas eene

vooraf berekende peiling aanwijst.

Met de tegenwoordig genoegzaam bekende miswijzingen kan men vooruit,

voor een bepaald tijdstip in den morgen of avond, als de zon rijzende of

dalende weinig in azimuth verandert, de niiswijzende streek Ai = A + '^ be-

rekenen; — waarin A het azimuth der zon van liet noorden, oost-om, voor-

stelt en li de noord westering- — en daaruit de peiling P = A + " + r— q

vinden. Hierbij behoeft het schip dan niet omgewend te worden, maar alleen

zoo na mogelijk in de koers O of W, volgens het eigen kompas behouden

blijven. Mogt de miswijzing « onbekend of te onzeker bekend zijn, dan is

ccne omwending noodzakelijk, om eerst « te bepalen. Bij eene oostelijke

koers heeft men dan

¥ = tV -\- <" -\- m -\- r — q

.

bij eoüc westelijke daarentegen

V ^ A' -\- 01 — 7)1 -\- r — q

alzoo

P + P' A -u A'

2 2
'

en
P —^p; _ A — A'

2 ~ 2
"*" "'

waardoor zoo wel w als m bekend worden. A is de ware streek der zon bij de

eerste, A' bij de tweede peiling, volgens berekening, voor de bekende lijdstippen.

De ver|)laatsing van de andere staaf, waardoor n vernietigd wordt, en die

wij 1} zullen noemen, kan o|) volkomen dezelfde wijze, maar bij noordelijke

en zuidelijke koersen van het schip bewerkstelligd worden ; slechts heeft men

alsdan voor de verlangde jieiling te stellen

P, = A + <,> i- r + q.

Hetgeen soms iels, te weten de in het algemeen zeer kleine grootheid 2 q

van 1* verschillen kan.

^ Beschouwen wij nu het meei- voorkomende, en bij zeilschepen bijna altijd

21*
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plaats liebbende geval van een overliellend schip : bij de overlielling van het

schip is het, zoo ais hierboven aangewezen is, voornamelijk de grooliieid n

die verandering ondergaat, terwijl de verandering van m, en der overige ge-

tallen, klein blijven. Daarbij vermindert — volgens (17) met d. Men zal dus

bij de verplaatsing van den magneet A, wanneer het schip alsdan eene kleine

helling heeft, den invloed hiervan kunnen verwaarloozen. Bij het verplaatsen van

B zal dit echter niet moer aangenomen kunnen worden. Zij — = z; h eene

ovcrhelling over stuurboord, dan is n^ =n + ; /(, nagenoeg, en men zal bij

eene noordelijke koers hebben

bij eene zuidelijke

«f' = »• 4- 5 — (n 4- h'i) .

Dit onderstelt in beide koersen de overhellingen over denzelfden kant, het-

geen geene gunstige omstandigheid oplevert tot eene afzonderlijke bepaling

van « en z; of zelfs eene onmogelijkheid daartoe als h = li' is. Doet men
echter de waarnemingen terstond na elkander, en dus bij denzelfden, bijv.

westelijken wind, dan zal de tweede helling over bakboord plaats hebben,

als de eerste over stuurboord geweest is; in dit geval is h' negatief, en

IJ ' = T + q — (ji — K z\ .

\\ ij hebben alzoo

1^ a' = O, helling over stuurboord, P, =A-|-'" + r + 7 + » + ^'-?

2^ a' = 180', helling over bakboord, P,' = A' + w -|- r + -7 — h + A-j

.

Waaruit

A + A' ^A + A.

A — A' h — k

A, A', <^, r, (j, //, h' zijn bekende grootheden; dus bekomt men uit de eer-

ste dezer vergelijkingen 2, en daarna uit de tweede n. De verlangde peiling,

voor fl' = 180' is alsnu

Wanneer de magneetstaaf B zoodanig verplaat.sl wordt (des noodig) dat deze

peiling plaats heeft, dan ligt zij goed.

p.
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Het is duidelijk, dat men ook op dezelfde wijze bij hellingen, met betrek-
kmg tot den magneet A te werk kan gaan, maar dat dan ook de waarden

'^^"
U' ^"

~fh'
^^'J ^^'waarloosd hebben, eigenlijk mede in rekening

genomen zouden moeten worden. Voor de behoefte der zeevaart komt mij
dit niet noodzakelijk voor.

Door de peilingen met de koersen O en W is de plaats van de staaf A
bepaald; door de peilingen met de koersen N en Z, is de plaats van B aan-
gewezen; en door de gelijktijdige overhellingen van het schip, de waarde van

^ ^
Th'

'*^'''''"^" "ct grootste deel van de afwijkingen door de overhellin-

gen ontstaande, afhankelijk is. Om dit gedeelte te vernietigen kan een
derde magneet — zoo als wij gezegd hebben — aangebragt worden, in
eenen vertikalen stand, en wel het doelmatigst rcgt onder hel midden van
het kompas. Wij willen de derde staaf G noemen. Indien z positief is,

moet de zuidpool van C (die, bij vrije ophanging zich naar het Noorden rigt)
naar boven gerigt worden; zoo z negatief is moet die pool naar onderen ge-
steld worden. Wat den afstand van C onder het kompas betreft, deze moet
zoodanig zijn, dot als men ten Oosten of ten Westen van het kompas in het-
zelfde horizontale vlak, de staaf C naar hel midden der kompasnaald rigt,

hieruit eene afwijking = -^r^ ontsta ;— aangenomen, dat de helling h in

graden uitgedridct is geweest, en dat vooraf de magneet A goed geplaatst zij.

Indien de horizontale intensiteit i' op de plaats der waarneming bekend is,

on men vooraf in Nederland, of in eenige haven, aan wal waar de hori-
zontale intensiteit i is, eene tafel van de Tangenten der afwijkingen door C
voortgebragt, voor verschillende verwijderingen, door proeven opgemaakt heeft,
kan de gevorderde afstand van C onder het komj.as berekend worden. Die
afstand is dan diegene waarmede in de Tafel

de Tangens = - . ttt- - overeenstemt.

Was, bij het doen der waarnemingen, in de rigtingen N en Z van het schip,
de staaf G reeds op den afstand b geplaatst, dan zoude de gevorderde ver-
plaatsing zoodanig moeten zijn, dat in de Tafel

A b overeenstemde met A Tang. afwijhinii -^ t .
'—

i iSin. 1

Hel voorstel om door middel van magneelslaven de afwijkingen van hel kom-
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pas tot 0011 bckoiid minimum op zoe zelf te herleiden, nadat eenmaal in eene

liavon, do \vaard(Mi van r, p, q bepaald zijn, is, gelool' ik, liiormedo opge-

lost; en, als ik mij niet bedrieg, op eene wijze die niet mocijelijkci- is, dan

andere zeevaarlkundigo waarnemingen, indien men sleclits eenmaal de manier

goed hooft ingezien, en zich cenigermate geoefend hooft. Wat don invloed

der overhollingon van het schip op hot kompas betreft, geloof ik zelfs, dat

deze op zee en onder zeil gemakkelijker kan gevonden worden, dan in eene

haven; omdat het doen verkrijgen van eene genoegzame oveiiielling aan hot

schip in eene haven steeds met vele mooijolijkhedeii en bezwaren verbonden

is: in zee daarentegen de hellende stand do natuurlijke is.

Wanneer in eene haven voor hel regtliggendo schip niet alleen de afwij-

R 7
kingen q, maar ook de horizontale krachten -t- on de veilikale krachten 4

i i

waargenomen worden voor een genoegzaam aantal verschillende streken van

hot kompas, dan worden hierdoor de coëllicionton A, B, D, E, G, II,

C Tiuuj. ^ + ^'j , ^F Tamj. ^ + ^"j en [k Tawj. ö +
^J

bekend (for-

mule (5) ) : hierdoor kunnen de overhollings-afwijkingon berekend worden,

zonder dat hot schip behoeft over te hellen. Waarbij men evenwel in Ai^w

noemer dor uitdrukkingen (8) de waarde van (II -f F) Sin. h moet verwaar-

loozon, omdat hot getal F niet afzonderlijk, gescheiden van Q, kan gevon-

den worden. Desgelijks blijven de veranderingen van p en q onbekend, om
dat men F niet- en evenmin G kan vinden. Dit echter is van weinig belang.

De krachten R kunnen gevonden worden, zoo als wol bekend is, door de

manier der slingeringen eener horizontaal hangende magneetnaald, of wel

door de manier om de afwijking waar te nemen, welke eene uiagneetstaaf

van bekende kracht, op eenen bepaalden afstand aan het kompas zelf voort-

brengt. Indien /? de afwijking voortstelt welke de bedoelde staaf aan wal

op den afstand a voortbrengt, en P' de afwijking op denzeifdon afstand van

het kompas aan boord, dan is

R _ Tang. H

i Taiiij. P'

Om d(! verlikale krachten te vindon zoude mon van eene inclinalic-niuild

gebruik kiinnon makoii; hetgeen ochtor, gelijk bokoiul is, niet zoiidi'r be-

zwaren is. .Meerder gemak heb ik gevonden in liet gebruik oonor als balans

opgehangene inagneetnaald, korter: ocner magnetische balans. In plaats van

op een mes rust deze balans met Iwoo lijrie stalen punten op twee agaten
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vlakjcs. Wanneer men van de balans geen gebruik maakt, wordt zij van de

steunende vlakjes afgeligt. Deze balans wordt, dooT hel verscliuiven van een

zeer ligt ringetje, zoodanig gesteld, dat zij aan wal in cenc horizontale rig-

ting in evenwigt ligt. Brengt men dit werktuigje aan boord van een ijzeren

scliip, dan neemt de balans terstond eenen hellenden stand aan,, die dikwijls

vrij aanmerkelijk is, doorgaande met de zuidpool, liet uoordeu van een kompas

naar boven *. ik herstel alsdan den horizontalen stand door middel eener andere

magneetstaaf vertikaal boven (of onder) de balans te houden, op zoodanigcn af-

stand als vereischt woidt. Deze afstand kan op eene verdeelde schaal afgelezen

worden, en dit geeft de maat der aan boord plaats hebbende vcrslorende vcriihale

magnclische kracht, door de vooraf bepaalde afwijking welke dezelfde staaf op

denzelfden afstand aan wal aan eene horizontale naald voor.brengt.

Men meet op deze wijze onmiddellijk de grootheid

Z° — I Sin.a ^ / R\ ,—

—

;

= G Cos. a — ll Sin. a + K Tayuj. S + ~\ . . . . (Zie f4.))

Door de waarneming in verschillende streken o te herhalen, bekomt men

G, H, en (k Tang. 8 +
^"^

* Bij het schrijven hiervan had ik nog geen geval aiingetrotfen, waarbij de noordpool der balans,

of bet zuiden van een korapas eenigzins aanmerkelijk naar boven getrokken nerd ; sedert is mij echter

eene merkwaardige uitzondering hierop voorgekomen, op het kolossale ijzeren stoomschip Belgirjue,

gebouwd in de fabriek van de Heercn Pal'L van Vlissingek en Dudok vanIIeel, alhier.— Inde

kajuit, ongeveer 2 El beneden het dek werd de zuidpool der balans zeer sterk opwaarts getrokken —
even als op andere kleinere schepen. — Ter hoogte van het dek, of iets, 1 of 2 palmen daarboven,

op de kajuitstrap, was de rigting der balans horizontaal, maar hooger boven het dek helde de zuid-

pool sterk nederwaarts, en op eene hoogte van 7 meters of ongeveer 22 voet boven het dek was

deze aantrekking nog beduidend, ofschoon de afwijkingen aldaar slechts weinige graden in maximum

bedroegen. De boorden van het schip bezaten alzoo van boven, waar zij met ijzeren balken verbon-

den waren, eene sterke noord-polariteit, waarschijnlijk een gevolg van de aanmerkelijke diepte-afmeting

van het schip. Op 2,3 El boven het dek, voor de bezaansmast, bedroeg de verstorende vertikale kracht

gemiddeld ongeveer zooveel als de horizontale magnetische intensiteit aan wal; ik vond namelijk

K Timg. J + -^ = 1,002 .

Ten gevolge hiervan en van eene daarbij komende negatieve waarde van E, waï de formuh' voor

de verandering der afwijking in graden benaderend.

i y = -I- 1,3 Cos. a X /(',

terwijl op kleinere schepen deze uitdrukking gewoonlijk negatie/" h (zie pag. i"J en 31). - De af-

wijkingen, door de hellingen voortgcbragt, kunnen dus op de BcA/k/kc merkelijk grooter worden (zoo

zij niet door eene vertikale staaf tegengewerkt worden) dun de hellingen zelven. — Indien dit opliet

schip the Tuiteur ook zoo het geval is geweest, schijnt hierin welligt eene voldoende oor.!aak voor

het verongelukken van dit schip gevonden te kunnen worden. — Uecevibcr 1855.
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Ik hoop in Iiel bovenstaande het bewijs gegeven te hebben, dat de ma-

nier van AiKY om de afwijkingen der kompassen door magncelstaven te ver-

minderen of bijna te vernietigen, mits wel toegepast, allesins doelmatig ge-

acht kan worden, en dat er geene reden is om van haar eenig gevaar te duch-

ten. Men vordere van haar echter niet meer dan zij geven kan. Zij ont-

slaat niet, — en dit wil ik vooral opmerken, omdat men mogelijk wel eens het

tegendeel geloofd heeft,— van de zorg, om van elke geschikte gelegenheid tot

waarneming gebruik te maken, even zoo min, als een goed geregelde tijd-

meter tot onfeilbaren gids op den wijden Oceaan mag aangenomen worden,

maar steeds getoetst moet worden aan waarnemingen. De manier om op

eenige hoogte boven het dek een zoogenaamd standaard-kompas te stellen,

is zeker goed, en verdient aanprijzing, omdat dusdoende, de zekerheid ver-

meerderd wordt, even als twee of drie tijdmeters beter zijn, dan een eenige,

en omdat de standplaats van het standaard-kompas doelmatiger gekozen kan

worden, dan de bepaalde plaats van het stuurkompas. Maar wat verhindert

om het standaard-kompas door eone magneetstaaf ook goed wijzend te maken?

Bij reizen ver om di; Noord of ver om de Zuid is het noodzakelijk, en in

alle gevallen verschaft het veel gemak. Want om voortdurend groole cor-

rectiën Ie moeten toepassen, nu eens op- dan weder af te moeten tellen —
het gevaar eener vergissing nog daargelaten, — Ik geloof niet, dat iemand

dit kan verkiezen. Wat liet stuurkompas betreft, komt hier nog de behoefte

van den roerganger bij, dat het kompas, zich steeds zoo veel mogelijk op

dezelfde wijze beweegt, en niet soms slechts een gedeelte van een' streek,

op eenen anderen tijd, bij eene andere koers, meer dan één streek door-

loopt, terwijl het scbip juist één streek in rigting verandert. Wanneer de

magneetstaven, zoo als wij voorstellen, zoo aangebragt zijn, dat zij door den

waarnemer zelf verplaatst kunnen worden, dan geloof ik, dat het stellen van

bet kompas, bij eene gunstige gelegenheid, weinig moeijelijker zijn kan,

dan bijv. het stellen van den kimspiegcl op een octant; terwijl men op reis

ligt zal bemerken in welke rigting de staaf langzamerhand iets verplaatst

moet worden. In verband met de waarnemingen in de havens, kan dit

daarbij aanleiding geven om voor vele punten op zee de waarden van ö en

i, allhans benaderend te vinden.

Amslcrdam, Junij 1855.



OVER DE AFWIJKIJiGEN VAN HET KOMPAS. 41

TABEL I.

Staaf N\ 1. Lang 525 mm. Breed 9,8 mm. Dik 9,8 mm. Zwaar 221^7.
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TABEL I.

Staaf N\ o. Lang o26 mm. Breed 14,0 mm. Dik 5,2 mm. Zwaar '168>',4.
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TAFEL I.

Staaf N°. 5. Rond. Lang 522^ mm. Dik 13,5 mm. Zwaar 108', A.

„ „„„ GEMIDU. AFLEZING
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T A B E L II.

GEMIDDELDEN DER AFWIJKINGEN VAN HET KOMPAS,

\VA.\nGENOMEN AAN BOORD VAN VERSCHILLENDE SCHEPEN DER KONINKL. ENGELSCHE MARINE.
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TABEL II.

ö\
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TABEL II.

7'. Stoomschip Spliijnx,

Konim. SuADvvELL.
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ZWEIJiEHRIGE BEOBACHTUNGEN

DEa MEI3TEN JETZT BEKANNTEN

VERiENDERLICHEN STERNE,

J. A. C. O ü D E 31 J N S.

V O R W O R T.

Wenngleich einerseits die Beschaffenheit des einzigen auf der Leidener

Sternwarte vorhandenen und zu genauen astronomischen Messungen geeignclen

Instruments und andrerseits das gegenwartige Bedürfniss der Wissenschaft

von der Art ist, dass die dortigen Beobaclitungen sich hauptsachlich auf Orts-

bestimmungen von Planeten und Kometen Leschranken mussen, so Lleibt dem

Observator, wenn nur das Wetter nicht allzu ungünstig ist, doch in der Re-

gel noch Zeit genug übrig, auch andern astronomischen Beobaclitungen einige

Aufmerksamkeit zu widmen. Ich habe es mir daher in den beiden letztver-

flossenen Jahren zur Aufgabe gemacht, die Sternbedeckungen, welclie alljahr-

lich im Berliner Jahrbuch angekündigt werden, so wie auch die gegenwiirtig

meistens vernachlassigten Erscheinungen, welchc die Jupiters-Trabanten uns

darbieten, so weit die Unistande es erlaubtcn, zu beobachtcn, und bereits sind

einige Reihen von mir angcstellter Beobachtungen in den Aslron. Noclir.

veröfl'entlicht. Auch den veranderhcheii Sternen, die man früher Jahre lang

ausser Acht gelasscn batte, die abcr jetzt, hauptsachlich infolgc der cifrigen

Bemühungen Ilerrn Prof. Argelaivders, wiedcrum einigcrmaassen die Auf-

merksamkeit der Astronomen auf sich gezogen habcn, habo ich, von dem Di-

26
UH- EN NATtLllK. VEBD. DF.R KOMKKL. AKAUEHIE, IlEEL III.
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rector der liiesigen Sternwarte, Herrn Prof. Kaiser, nieineni hocligeschalzten

Lehrer, dazu aufgefordert, eiiieii Tlieil nieinor Zeit gewidmet.

Es Iiat sich schon öfters bei den Untersuchungen über den Lichlwechsel

der veranderliclien Sterne ergeben, wie unentbehrlich dabei die ursprïing-

licben Beobacblungen sind. Die von mir zwei Jabre hindurch, und zwar so

regelmassig, als es andere dringendere Gosciiiifte nur immer zuliessen, in

Bezug aui' diese Himmelskörper angestellten Beobacblungen iiaben albnabiig,

zunial da ich aucb die meisten der gegenwartig bekannten teleskopiscben

Vcriinderlicben so consequent ais mögiich verfolgte, eine so grosse Ausdeii-

nung erhalten, dass sie in einer Zeitscbrift einen zu grossen Raum in An-

spruch nebmen würden. leb babe daber bescblossen, dieselben der König-

licbcn Akademie der Wissenscbaftcn zu Amsterdam, deren Mitglied icli zu

sein die Ehrc iiabe, zur Aufiiabmc unter ibre Abbandlungen anzubieten.

Wie bereits oben gesagt, konnten diese Beobaebtungen, an veranderlicben

Sternen angestellt, von mir nur als eine Ncbensacbe betracbtet werden. Ich

ersucbe darum diejenigen, welcbe die bier gelielcrlon Beitrage zu ibrcn Un-

tersucbungen zu verwenden gesonnen sind, dies ja nicbt ausser Acbt zu las-

sen, indem ich noch überdies an die böcbst ungünstige Einrichtung und Lage

der hicsigen Sternwartc erinnern muss, welcbe, ausser so vielen andern Miin-

geln, auch den zu beklagen bat, dass sie keine bcsondere Wobnung für den

Observator besitzt, wodurch natürlich gewisse Beobacbtungen, vorzügüch

diejenigen, welcbe am frübcn Morgen vorzunebmen sind, so ziemlich wegl'al-

ien und die bei sehr veranderlicbem Wetter bie und da eintrctendcn beitern

.\ugenblicke cbenfalls unbeniitzt bleiben mi'issen. Uarum sind dcnn aucb meinc

Beobacblungen der nacb Mitternacbt aufgebenden Sterne nicbt so zabireich

ausgefallen, als ich es selbst gern gcwïmscht batte.

Dcssenungeacbtet hoffo ich, dass aucb das Wenige, was ich für jetzt zu

leisten im Stande gewesen, bei dem astronomiscbcn Publicum sicb einer giin-

stigen Aufnahme zu erfreuen haben werde. Ich babe micli vorzüglicb inil

den von Herrn IIiixd bei der Verfertigung seiner Ecliplic Ckarls entdeckten

und bis jetzt noch ziemlich uiibekannten 17 telescopiscbeu veranderlicben

Sternen bcscbaftigt. Gewölinlicb benutzte ich dazu unseren acbtlïissigen Mini-

chencr Refractor. Miltels des Slunden- und Declinationskreises wurde das

Fernrohr auf den dem Voninderlicben am nachstcn stellenden bellen Stern

gerichlet, das Dacb gedrcbl, und weil ich meistens diejenigen, welcbe ich

beobacbten wollte, hiuler einander aufsuchte, ging die Arbeit ziemlich scbncll
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von Statten, indeni jeder teleskopische Stern auf diese Weise zii seiner Beob-

achtung nicht mehr als 5 bis 10, iui Diirchsehnitt also 7 3Iinuten eilbr-

derte. Geschah es, dass der Veranderliche heller wurde als die Steriie 8^"'

Grosse, das heisst, für eine Vergleicliung im Refractor zu heil, so nahm

ich nicine Zuflucht zum Sucher. Etwas Eigenthümliches muss ich sclion

hier niittheilen, das wahrscheinlich auch bereits andern Beobachtern aufge-

fallen ist, nainlich die verschiedene Helligkeit, welche die farbigen Slerne zu

haben scheinen, je nach dem man sie durch starkere oder schwachere Fern-

röhren sieht. Dies war besonders aufïïdlend bei dem so rothen Stern TCancri,

N\ 10 in dem Verzeichnisse, von Ilerrn Hii\D in den Monthly Notices, Vol.

XIII, N\ 2, mitgetheilt. Im Monat Januar 1856 bemerkte ich, dass, durch

den Refractor botraclitet, dieser Stern unstreitig heller war als der Vergleich-

stern der 8'^" Grosse
f, und mit den Sternchen der 9"=° Grosse c, d und e

nicht mehr in Vergleichung kam, wahrend in dem Sucher ebenso gewiss

T = c, d und e zu sein schien und mit f nicht mehr zu vergleichen. Auch

war die rothe Farbe im Sucher nur mit Mühe zu erkennen, wahrend sie

doch im Refractor alsbald aufllel und die Vergleichung mit den niichsten

Sternen sehr erschwerte.

Von den von Ilerrn Johnsow entdeckten vier veranderlichen Sternen habo

ich auch ein paar Maxima beobachtet, da jedoch diese Sterne circumpolilr sind,

so batten sie meistens solch einen Stand, dass das Drehen des Kuppeldachs

verhaltnissmassig sehr viel Zeit erfordert hatte. Ich habe sie darum ge-

wöhnlich im anderen Observationszimmer mit dem Kometensucher beobachtet.

Noch habe ich mich öfters im letzten Jahre eines Opornguckers bedient,

der vorzïiglich bei Mondschein und überhaupt für die Beobachtung von Ster-

nen von 5'" bis S'^' Grosse ausgezeichnete Dienste leistet. Da ich fand, dass

die Schiitzung mit blossen Augen und mit dem Operngucker im Allgemeinen

dasselbe Resultat gab, so habe ich bald untcrlassen, es besonders aufzuzeich-

nen, wenn ich ihn gebraucht batte.

Schliesslich muss ich noch hinzufiigen, dass ich mich der von Ilerrn Prof.

Argelaïvdek vorgesciilagenen Aufzeiciinungs-Methodc (Sciiumaciier, Aslron.

Jahrhuch, 1844) bedient liabc.

Wonn man meine frnheren, mit den blossen Augen an den helleren Veriin-

dcrlichen angestcllten, Beobachtungen mit meinen spiileren vergleiciit, wird man

spater dioselbc LichtdilTcrcnz durch mehr Stufen ausgedriickt linden als rruher.

Dioser Uebergang fand aber nicht alhnahlig, sondern ziendich pliitzlich stalt.

2ö*
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Als icli niinilich im Januar 1855 bereits eine Anzahl van 70 Beobachtungen

auf S Cephei versammelt batte, konnte icb der Lust nicht widerstehen, die

Licbtkurve dieses Sterns daraus berzuleiten. Die Discussion befriedigtc niich

jedocb nur tbeilweise. Denn es ergab sicb, dass icb die Licbtstufen sebr

gross angenonimen batte, was natihlicii auf meine Beobacbtungen einen un-

günstigen Einfluss ausüben musste. Dessbalb beschloss icb, mit doppelter Auf-

merksanikeit meine Beobacbtungen fortzusetzen, und die Folgc davon war, dass

meine Stufen nun kleiner und dieselben LicbtdilTerenzen demnacb durcb mehr

Stufen ausgedrückt wurden. Icb babe neulich die Erfahrung gcniacbt, dass die

Stufenzahl, die früber und spater die LicbtdiliTerenz zwiscben denselben Sternen-

paaren andeutcte, bei vcrschiedenen Sternenpaaren nabe in dcmselben Verbalt-

niss zugenommen bat. Als Beispiel mogen Iblgende DilTerenzcn dienon

:

/ Lyrae — a Lyrae

' Cepbei — ï (f + ?) Cephei

? Cepbei — i (* + ^) Cephei

Obgleicb, wie sich hier zeigt, meine ersten Beobacbtungen nicht die Ge-

nauigkeit der spiitern haben können, babe icb dcssenungeaclilel keinc cin-

zige davon zurückbebalten, sondern hier alle mitgctbeilt. Sie sind meistens,

zumal die der scbon langst bekannten veriinderlicben Slerne, noch nicht

zahlreicb genug, um zu einer abschlicssenden Discussion Vcranlassung zu ge-

ben, können aber docii zur Festsetzung einer mehr odcr weiiigcr sicheren

Epoche dienlicb sein. Selbst babe icb bloss von ^ Lyrae und '5 Cepbei meine

Beobacbtungen, nach der von Ilerrn Prof. Argelander in seiner Commcn-

tatio de Stella (9 Lyrae variabili angegebenen Methode, in eine Periode con-

ccntrirt und auf diese Wcise ihre Lichtkurven abgelcitct. Um aucli die Beob-

.achtungen in Bezug auf die übrigen Stcrne auf idnilicbe Weise zu behan-

deln, w-ar ihre Anzahl öflers zu gering. Auch babe icb eigentlicb die Beob-

achtungen an den beiden obengenannton nur versuchsweise discutirt. Meine

Absicht bestebt auch für jclzt nur darin, Materialien, keine Resultale zu lie-

fcrn, und wcnn icb scbon jetzt eine Sammlung derselbeu don Astronomen

anbicte, so geschieht es bloss aus Furcht, die spiiler immer nichr anwacbsendc

Mcnge dieser Beobacbtungen möcbtc ihrcr Verölfentlicbung am Ende immer

grösscrc Schwierigkcitcn in den Weg legen.

Vor (lem
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DISGUSSION DER BEOBACHTUNGEN DES STERNS ,9 LYRAE.

Diesen Stern habe ich, von 1853 Nov. 24 bis i85G Jan. i, 151 mal

mit /Lyrae, S, o und e Herculis, S und S Lyrae verglichen. Davon blieben

aber bei der Untersuchung 17 Vergleichungen ausgeschlossen, namlich 8,

welche als unsicher oder zweifelhaft bezeichnet waren, eben so drei, bei

denen nolhwendig ein Versehen stattgefunden baben niuss, und sechs, woraus

die Helligkeit nicbt bestimmt abzuleiten war, da der Veranderliche, wegen
allzu grosser Nahe beim westlicben Horizont, nur mit / Lyrae verglichen wurde

und eine oder zwei Stufen schwacher ersnhien. Da aber diese sechs Beob-

acbtungen in die frühere Periode meiner Beobachtungen fallen, wo die

Grosse der von mir geschatzten Stufen noch sehr schwankend war, so hielt

ich es für nöthig, nur diejenigen Beobachtungen der Jahre 1853 und 1854
mitstimmen zu lassen, wobei ^ sowohl mit helleren als mit schwacheren

Sternen verglichen war.

Wie lm Vorwort gesagt ist, bat es sich bei der Discussion der Beobach-

tungen ergeben, dass ich die Stufen in den ersten beiden Jahren überhaupt

viel grösser als nachher angenommen habe. Der Uebergang bat im Winter

1854—1855 statt gcfundcn. Ich habe deshalb, zur Bestimmung der jedem

der Vergleichsterne zukommenden Helligkeit nur die Beobachtungen von 1855

benutzt. Ich fand also die nachfolgenden Unterschiede

:

y — I = 4,24 Stufen aus 38 Beobachtungen.

y —
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achtuiigeii, ;ius tienen jede abgeleitet war, wurde die Helligkeit des Sterns

S Lyrae = O gesetzt. Es fand sich:

? Lyrae = 2,33 ,

6 Herculis = 5,50 ,

o Herculis = 6,50 ,

S Herculis = 7,43 ,

y Lyrae = 11,31 ,

welclic Werlhc den obigen Glcichungen überhaupt ziemlich Geniige leisten,

aus«cnomnieu der vicrten 7— S = 7,0. Ich beschloss also die Lösiing ohne

Benutzung dieser Gleicbung zu wiederholen, was sich damit rechtfertigen

liisst, dass der Helligkeitsunterschied zwischen 7 und 5 Lyrae zu gross ist,

als dass bei gulcr Luft ein drilter Stern mit Sicherheit niit beiden verglichen

werden könnte. Sind aber bei Mondschein oder schlechter Luft die Hellig-

keitsunterschiede schwerer zu fassen, so ist es klar, dass man dieselben zu

klein schatzt. Da ich niir aber lieber eine Skale abzuleitcn wünschte, die

für gunstige Umstande gjilte, so nahm ich kcinen Anstand, die angezeigte

Gleicbung aiRzuschliessen.

Ich fand nun, wieder met Rïicksicht auf die Gewichte:

S Lyrae = 0,00

C Lyrae = 2,85

t Herculis == 6,09

Herculis = 7,27

1 Herculis = 8,40

y Lyrae = 12,38

Die Unterschiede zwischen dicsen Zahlen bestatigcn die obige Demerkung.

Es fol'H niinilicli, wenn man die Unterschiede nacli dor Grosse ordnct:

Rechnung Beobachtung B—

R

5 — « = 1,13 2,5 + 1,37

t _ j = 2,31 3,75 + 13*

; _ ,1 = 2,85 3,2 + 0,35

fi _ : = 3,24 3,92 + 0,68

ï — ^ = 3,98 4,24 + 0,26

'• — '; = 4,42 4,17 — 0,25

;. _ ,. = 5,11 4,67 — 0,44

6 — .5 = 6,09 '6,0 — 0,09

y — O = 6,29 6,5 + 0,21

o — !i = 7,27 5,28 — 1,99

5 — ,5 = 8,40 5,0 — 3,40

y — 5 = 12,38 7,0 (— 5,38)
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woraus man sieht, dass ich den Lichtunterschied je zweier Sterne, in dem

Maasse als er grösser war, zu klein geschatzt habe.

Urn nun alle die Beobachtungen in eine Periode des Lichtweclisels gleicbsani

zu concentriren, wurden die Helligkeiten des veriinderlichen Sterns niittels

der so eben gegebenen Helligkeiten der Vergleicbsterne berecbnet und in eine

Tafel neben der seit dem letzten Minimum verflossenen Zeit eingescbrieben.

Bei dieser Berechnung abcr verfuhr ich folgendermaassen. Sei die Helligkeit

des helleren Vergleichsterns (p) = II, die des schwacheren (q) = h und sei

die Beobachtung;

das heisst : i* sei wi Stufen schwacher als p, und n Stufen holler als q, so

müsste, wenn die Stufen immer gleich gross geschatzt würden, m+ n = II— h

und die Helligkeit des Sterns (? = A + n = H— m sein. Oefters aber ist

m + n ^ H— h, und für solche Falie habe ich fïir die Helligkeit des

Sterns i*

h + —^ {K-h)

angenommen, wodurch das Resultat von der jedesmaligen Grosse der Stufen

unabhiingig wurde. Waren mehr als zwei Vergleicbsterne benutzt, so wurde

nach Umstandcn verfahren, immer aber so viel wie möglich dassclbe Prinzip

befolgt. Prof. Argelander vermehrt oder vermindert einfach die Helligkei-

ten der Vergleicbsterne mit dem geschatzten Unterschiedc in Stufen (Com-

menlatio de Stella ^ Lyrac p. o), und nimmt entweder dasarillimetische Mit-

tel aus den so erhaltenen Zahlen oder das wabrscheinlichste iMittel, indom

er auf die verschiedenen Gewichte Riicksicht nimmt, die jeder je nach der

Grosse des geschatzten Hclligkeilsunterschiedes zukommt. Diese Beduclions-

methode aber setzt voraus, dass die Vcrschiedenheit der mittels verschiede-

nei' Vergleicbsterne erhaltenen Helligkeiten des veranderlichen Sterns bloss

von zufalligen Beobacbtungsfehlern hern'ihrt, und dass aiso der Helligkeils-

unlerschied zweier Vergleicbsterne idjerhaupt durch dieselbc oder doch so

ziemlich dieselbe Anzahl Stufen bezeichnet wird. Für mein Auge findet dies

aber nicht Slatt, und je duiikler und heiterer die Luft ist, desto leichlor

fasse ich einen kleinen Lichtunterschied, desto kleiner also sind meine Stu-

fen. Ich glauhe daher, dass die von mir befolgto Reclicnmethode fiir nieinc

Beobachtungen angcmcsscncr ist als die andere.
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Für die Berechnung der Minima-Zeiten benulzte ich eine mir bheflich

mitgetheilte Formel des Herrn Prof. Argelandek, namlich

1856 Jan. 2' 22* 18" 40» Paris + 12' 21* 45"' 10' X E.

Nachdem nun die Beobachtungen nach den seit dem letzten Minimum ver-

flossenen Zeitintervallen geordnet und mit den entsprechenden Helligkeiten

in eine Tafel gebracht waren, theilte ich die ganze Periode des Lichtwech-

sels in vier und zwanzig kleine Perioden, jede von 12,9 Stunden und nahm

das arithmetische Mittel, sowohl aus allen den in jede Periode fallenden Zei-

len, als i 1 aus den dazugehörenden Helligkeiten. Ich fand also:
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denselben am besten anschliessende parabolische Formel des zwciten Grados *)

abgeleitet und gcfunden:

Helligkeit = 3,51 — 0,0168 t + 0,0060 i' .

Hieraus wïirde für die Correclion der Epoche der Werth

0,0168

+ ^;Hro = + 1'* ^'*-'>^'

und fiir das Minimum der Helligiveit 2,50 hervorgehn. Um aber das erste

Resultat zur Vcrcinigung mit von andorn Beobachtorn gefundenen Epochen

fahig zu niachen, war es ununiganglich nölhig, seinen wahrscheinlichen Fehicr

abzuleiten. Dazu wollte ich aber, stalt der sechs Normalhenigkeiten, Heber

die einzelnen Beobachtimgen selbst benutzen. leb berecbnete also mittels

der oben gcgebenen parabolischen Formel die jeder der 39 benutzten Beob-

achtungen entsprechendc Helligkeit. Aus den Diiïerenzen Beob.-Recbnung

nmssle nun die gebrauchte Formel verbessert, also die verbesserte Epoche

und ilir wahrscheinlicher Fehler gefunden werden.

Es muss bier aber bemerkt werden, dass, wenn man ein System von Gleicbun-

gen nach der Methode der kleinsten Quadrate gelost bat, und t'ur die gefun-

denen Werlbe dor Unbekannten x y z .... die wahrscheinlichen Fehler

Wj: iVy tv, .... berechnet bat, es allcrdings durch die Theorie dargethan

wird, dass der wahrscheinlicbste Werth einer beliebigen Function F der Grossen

xy z . . . . durch Substilulion der gefundenen wahrschoinliclisten Werthe dieser

Grossen erhalten wird, dass aber zur Bcrechnung des wahrscheinlichen Fehlers

des Werthes von F die gewöbnliclie Formel
O"-

^{y^^^ +y'"' +(oj^' +••}

nicht gebraucbt werden darf, indem diese nur für den Fall gilt, dass a; y 2

unahhiiiujKj von cinandcr bestinnnt sind f). Um dieser Schwierigkeit zu cnt-

*) Der Gebraucli ciner Formel des zweitcn Grailes war danim sjcstaltct, wcil die Beobaclitungen

bei p Lyrae niclit bestimmt andcuten, dass die Liclitabiiahmc bis ziim Haiiptniiniimiiu rasclicr oder

langsamcr vorsicligelie, als die Zunahmc nach dern Miiiirmim, wie bei J Ceplici, H Caiicri, u. s. w. .

f) Zu nelclicm Paradoxon der Gebraueli dieser Formel fiiliren wiirde, erliellt aus folgcndem

JJeispiclc. Gesetzt, man luibc ein System von Gleicliungen in x und y uacli der Methode der kl.

Qu. gelost, und fiir die gefundenen Werthe f und u auch die walirscheinliehen Fehler iVf und tD„

bereclinct; der wahrscbeiiilicliste Werth fiir die Sumnie x -]- y der Unbelcannlen ist = J -f u,

il

Wn- EN NlTUUIlK. VEllU. UI n KOM.NKI.. AliAllIMIK, UICKI- 111.
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gehen, ist es vielleicht am zweckmassigsten, die Gleichungen so zu schrei-

ben, dass die Function F oder die Verbesserung eines schon nahe richtigen

Werthcs derselben eine der Unbekannten werde. Ich schrieb sie also fol-

gendergestalt

:

H = X + {t— T)-' z,

itnd belrachtete nun x, T und z als die Unbekannten. Für die Anwendung

der Methode der kleinsten Quadrate sind Gleichungen dieser Form nicht ge-

eignet. Ich musste also, niittels eines genaherten Systems von Werthen für

X, T und z, die Helligkeiten für die Beobachtungszeiten herechnen und aus

den gefundenen Unterschieden niit den Beobachtungen ihre Vcrbesserungen

ableiten. Dazu diente die schon oben mitgetheilte Lösung, welche die ge-

naherten Werthe
X = 2,50 ,

r = + 1,4

,

z = 0,0060

geliefert hat. Bezeichnen vvir nun die Unterschiede Beob.-Rechnung mit i H,—
es wurde durch ein Vcrsehen x = 2,51 benutzt, — die gesuchten Correc-

tionen mit <)X, öT und ös, so gibt jcder Werth von ö// die Gieichung

i,H = ^ic — 2{l— T) z-èT + (t — Ty hz,

= ö« — 0,012 {t— l\4,) Sr + {t—l\4,y })Z,

= ö« — SÖ!/ + 9^ öz,

und gesetzt, die Formel wiire auch für den Fall, den wir betrachten, riebtig, so ware der wahr-

scbeinliche Fehler dieses Wertlies = 1/ {we'' + w^y. Formte man aber die urspriinglichen Glei-

chungen, durch Substitution von y = z — x so um, dass x und z die Unbekannten wiirden, so

würden nothwendig für die wahrscheinlichsten Werthe dieser Unbekannten ? und ? = | + u, und

für die wahrscheinlichen Fehler dieser Werthe w^ und w^ = l/ (n)j' + «'u') gefunden werden mussen.

Man kuuntc nun hieraus den wahrscheinlichsten Werth für y, namlich u = $ — J wieder zurüek-

finden, aber die Formel würde für den wahrseheinlichen Fehler dieses Werthes v/ ('i';' -f-ti'|')

= 1/ {2wf +w.j') statt C'y geben, wodurch ihre Unrichtigkeit aufs deutlichste hervortritt. —
Setzt man den wahrseheinlichen Fehler einer jeden Gieichung = iv, so ist, nach der gebrüuch-

lichen Notation

:

[bb] , [
ag]

"' ^""^^
[««]["] -[a/,p "'" = "'^[a«]Ct6]-[a6P '

wenn man aber die Summe statt y als Unbekannte in die Gleichungen eingeführt hat

:

[aa] — 2[ab] + [bb]

*"« = '" ^^ [aa] [bb] - laby
"
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wenn man nnmlich ^ = / — 1^4 und ö ?/
= — 0,012 ST setzt. Die jetzt

aufzuliJseiiden Gleichungen sind also von der namlichen Form, wie die obi-

gen, aber der wahrscheinliche Feliler des Werthes ö T wird nun direct und

rait völliger Evidenz gefunden.

Die Endgleichungen waren:

39 ^x — 56,3 Jit/ + 16825 ö; + 3,70 = O,

— 56,3 ö« + 16825 ^ i/ + 674U ^z + 10,79 = O,

+ 16S25 ör + 67-lU Ö!/ + 15783200 iiz + 3357,67 = O,

wiihrend [in] =^.{:iBy = 74,45

war. Ihre Lösung ergab:

ö« = — 0,00464, mit dem wahrscheinl. Tehler ± 0,215 Stufe,

— 0,012 yr = èy = + 0,00017878, // // /, ,, ± 0,00773 « ,

ö^ = — 0,00020855, " /•/ // // ± 0,00034 // ,

also ÖT= — 0,015 Stunde,// « „ „ ± 0,644 Stunde.

Die cndlichen Werlhe der Unbekanntcn sind also:

Helligkeit des Hauptminimums 2,505 ± 0,215 Stufe,

Correction der angenommenea Epoche -|- 1,385 ± 0,644 Stunde,

Grüssere Helligkeit als die des Minitnurns, l Stunden vor oder

nach dem Minimum (0,00579 ± 0,00034) f- Stufea.

Die Summa der Fehlerquadrate wurde, wie zu erwarten war, durch die

zweite Lösung nur unbedeutend verringert und auf 73,73 herabgebracht, wo-

durch dor wahrscheinliche Fehler jeder Beobachtung = ± 0,97 Stufe und

weiter die sclion mitgetlieilten wahrscheinlichen Fehler der Unbekanntcn Cia;, iiy

und ö z gefunden wurden.

Ich nalim nun die Zeit als Abscissc und die Helligkeit als Ordinale an,

und construirte nach Augenniaas die ganze Lichtkurve, welche den 24 durch

die mitgolheilte Tafel bezeichneten Punkten am besten entsprach, indeni ich

für die Gegend des Hau[)lminimunis von der obigen Lösung Gebrauch machte,

und wicwohl nieinc Absicht nur dahin geht, Beobachtungen als Beitriige zur

Kenntniss der veranderlichcn Slerne nicht aber erschö|ifen(lc Untorsuchungen

zu liofern, konnte ich doch nicht unihin, diese von mir gefundene Lichtkurve

mit derjenigcn zu vergleichen, welche Prof. Argelander uns in seiner Ge-

legenheits-Schrift, aus 300 von llcrrn Heis und 405 von ihm selbst ange-

stellten Beobachtungen abgelcitet, miltheilt, Fs war dazu aber erst nüthig,

27*
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unsere Skalen unter einander zu vergleichcn. Hier fokt die von Argelander

benutzte Skale:
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Formel A = 1,72 + ü,92 O auf Argelander's Skale reducirte, erhielt ich
folgende Tafel:

M,tlle«r Wsrlh ,„..,.,
Helligkeit red„cirt Helligkeit

O—

A

+ 1,2

— 0,5

— 0,7

+ 0,6

+ 0,4

+ 0,95

+ 0,4

+ 0,9

— 0,2

+ 2,4.

+ 0,5

+ 1,3

+ 0,6

+ 0,9

+ 0,3

+ 0,2

+ 0,8

+ 1,3

+ 0,95

+ 0,45

+ 2,0

+ 0,8

+ 0,7

+ 0,7
•

In der bcigefügten Tafel I ist die Zeit als Abscisso und die Helligkeil
als Ordinale genommen. Die '24 Kreuzchen stellen also die so eben g^ege-
bencn Mittelresultate und die durcbgezogene krumme Linie die ilinen am
besten entsprecbende Liclitkurve vor.

Die Vcrgleichung mit der Ilelligkoitstafel der ndisquisilio de slella (t Lyrae
variabiir sclieint anzudeuten, dass icli durcbgehcnds don Stern beller, und
zwar im 3Iittel um 0,7 Stufo beller, als Argelandek und IIeis, gesibiitzt
babc. Es ist dies an und für sicb noch kein Dewcis für cinc Licbtzunabmc
des vcriindcrlicben Sterns, und kann sulir gut von einer eigenen Farbe des-
selbcn bcriüliren. Man findet ja ofters dergleichen Unterscbicde, sogar wenn

Periode.
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gleiclizeitige Beobaclilungen zweier Beobachter unter einander verglichen wer-

den. So fand, als Prof. Argelander im Jalire 1848 seine BeobachUingen

von £ Geniinorum und die gleicbzeitigcn der Herren Heis und Schmidt un-

ter einander verglich, bei den Schiitzungen des Unterschiedcs ï — i' Genii-

norum, zwischen den Herren Schmidt und Argelander der nocb viel grösse-

re constante Unterscliied von 2,72 Stufen stalt, (A. N., N'. 651). Ob

überhaupt eine kleine Lichtzunalinie anzunehmen sei oder nicht, wird immer

scbwer zu entscheiden bleibon. Sogar die Wahrnehmungen desselben Beob-

achters zu verschiedenen Zeiten können bei einigermaassen farbigen Sternen

noch nichts entscheiden, sobald nicht nachgewiesen werden kann, dass sein

für die Farbe des Sterns geltender constanter Fehler, (oder lieber seine per-

sönliche Gleichung), unvenindert geblieben ist.

Auch ist die Reduclion meiner Skale auf die Skale Prof. Argelander's

noch sehr unsicber, was die nach der Lösung der dazu aufgesetzten Gleichun-

gen übrigbleibendcn Fehler gezeigt haben.

Zieht man von den Unterschieden O—A den Mittelwcrth 0,7 ah, so blei-

ben 24 Zahlen iibrig, deren Vorzeichen so rcgehnassig abwechseln, dass

man mit grösser Wahrscheinlichkeit folgern kann, die Figur der mittleren

Licblkin-ve sei seit Argelanber's früheren Beobachtungcn nicht verandert.

Auch die Quadratsumme dieser 24 Ucberschüsse ist befriedigend, rtenn sie

gibt 25m^ = 10,66 woraiis ?rt = 0,68 und w = 0,45 wird, wiiiirend die Ver-

gleichung von den siimnillichen Beobachlungen mit einer aus der Lichtkurve

ahgelciteten Helligkeitstafe! den wahrschoinlichen Fehler ciner einzigen Boob-

achtung = 0,84 meiner Stufen gab, sodass einor aus (im Mittel) 5,5 Beob-

achtungcn abgeleilcton Helligkeit ein wahrscheinlicher Fehler 0,84 : i/ 5,5

= 0,56 meiner Stufen = 0,55 Stufen von Argelander's Skale zukommt.

Der Unterscliied beider Zahlen kann keinen Anstoss geben, wcil in jcner

(0,45) noch der Fehler begriifen ist, der daraus entsleht, dass auch Arge-

lakder's Tafel aus Beobachtungcn abgcleitet ist.

Ich sagte so ebcn, dass der wabrscheinliche Fehler einer meiner Beobach-

tungcn = 0,84 meiner Stufen gefunden wurde. Prof. Argelander fand

für seine und Horrn Heis" Beobachtungen 0,54 Stufc. Ich will nicht liiug-

nen, dass dies Besultat mich nicht sehr befriedigte, aber erstens waren, wie

oben schon gesagt, meinc IVidK^ren Beobachlungen, wegen der grosseren Stu-

fen, wenigcr genau, als die spiileren, ich prüftc daher die Beobachtungen

1855 Nov. 24 bis 1854 Üec. 12, und 1855 Fcbr. 17 bis 1856 Jan. 1 noch
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einmal besonders, und fand mm für jene lo = 0,97, für diese iv = 0,75
Stufe; zweiteiis sind meine Stufen jetzt etwas kleiner, als die Prof. Arge-
lander's, und an 0,92 derselben gleich, (die Beobaciilungen von ') Gephei ga-
ben sogar 0,81), wodurcli diese Zablen auf 0,89 und 0,09 beruntergebracht
werden. Drittens sind diese Zablen noch durch die Unregelmassigkeiten der
Licbtabwechslung- vergrössert, welche in der That bei diesem Stern bestehen,
wie Argelander in seiner Disquisitio, p. 10, darlegt.

DISCUSSION DER BEOBAGHTUNGEN VON ^ GEPIIEI.

Ich habe meine Beobacbtungen van 5 Gephei einer ahnlichen Bebandlung
unterworfen, als die von i* Lyrae. Als Vergleichsterne benutzte ich im An-
fange nur c < . 5 Gephei und nachher, nach dem 25 Juli 1855, auch
7 Lacertae.

^
Oben habe ich schon gesagt, dass ich nach dem 19 Jan. 1855 kleinere

Stufen angenommen habe, wodurch, wie die Discussion gezeigt bat, die Auf-
merksamkeit beini Beobachten unwillkürlich bedeutend erhöht worden ist. Fin-
die Stufenunterschiede zwischen den Vergleichsternen habe ich, bloss aus
den Beobacbtungen, die nach dem 19 Jan. 1855 angestellt sind, folgende
Skale gefunden:

I Gephei = 0,00,

i Gephei = 0,43,

7 Lacertae = 5,57,

( Gephei == 9,3 S,

? Cephei = 13,21.

Ilierbei muss ich bemerken, dass I Cephei zur Benutzung als Vergleichstern
schlecht taugt, denn er stcht an einer durch kleinere Sterne ziemlich weisseii
Stelle des Ilimmels, was der Vergleichung mit ( oder mit 8 in seinem Mini-
mum sehr hinderlich ist. So habe ich öfters I eine halbe oder ganze Stufe
heller, als >, ta.\irt, meistens aber scliien mir entscbieden I der schwachere.
Jetzt sebe ich wieder immer t 2 Stufen heller, als ?.

Die Zablen obiger Skale sind durch einfaches Zusammenzablen gefunden.
Vor der Einführung niimlich von 7 Lacertae benutzte ich für ,T in seiner
mittlercn Ilelligkeit nur < und >, und aus diesen Schalzungen folgt der Stu-
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fenunterscliicd ilieser Sterne < — * = 5,49. Ich habe diese Gleicluing aber

nicht benutzt, da icb für < Cepbei — 7 Lacerlae aus sebr gut iibereinstim-

nienden Beobacbtungcn 5,81 und für 7 Lacertac — f Cepbei 5,14, also zu-

zamnicn für i — i Cepbei 8,95 Stufen fand. Zur Berecluuing der Helligkeit

habe ich wieder verfabren, wie oben bei (3 Lyrae gesagt ist.

Füt die Ablcitung der Lichtkurve wurde jede JBeobachtungszeit mit der

lelzten Maximumzeit vermindert, welcbe den Tafein aus den von Prof. K&iser

jabrlich herausgegebenen n Populaire SlerreknmUfie Jaarboekjes" von 1853,

54 und 55 entnonniien wurde. Die dort mitgetheilten Maximazeiten boruhen

auf einer frübern von Ilerrn Prof. Argelander mitgetheilten Epoche nl.

1852 Juni 5^ 12'' 28" M. Zeit zu Paris, und der scbon langst cbenfalls von

Prof. Argelander festgeset^len Periode 5^^ 8* 47'" o9',5.

Indem ich, wo an einem Abende zwei Beobacbtungcn notirt waren, diese

zu cineni Miltel vereinigte und die Beobachtungen 1855 Doe. 1, 20,23, 1854

Aug. 10 und die zweite von 4 Scpt., 1855 Jan. 16, April 5, Juli 13, und

1856 Jan. 3 ausschloss — entweder weil die Helligkeit des veranderliclieu

Sterns aus den angesteiiten Verglcichungcn nicht sicher abgcleilet werden

konnle, indem nur ein Vergleicbstern benutzt war, oder weil die Beobachtinig

durch storende Einflüsse als unsicher bezeicbnet war— behielt ich noch 165

Beobacbtungcn übrig, welche ich nach der seit dem letzten Maximum ver-

flossenen Zeit ordnete und indem ich aus je 11 ciu Mittel nahni, crhielt icli

folgende 15 Normalbeobacbtunsenö"" •
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Die hieinit constriiirte Lichtkurve, Fig. 2, weicht einigemiaassen von der-

jenigcn ab, welche Prof. Argelander, A. N. N°. 455 mitgetlieilt liat, indoivi

sie cine ziemlich regelmassige Abnalime, voni Maximum an bis 2 Tage 14

Stundcn nach dem Maximum, anzeigt, walirond, wie die durchgczogenc Linie

in Fig. o andeutet, die Lichtkurve nach Argelaivder einen Stilistand in der

Licbtabnahme, von O Tag 14 Slunde bis 1 Tag O Slunde nach dem Maxi-

mum darbietet.

Als ich meine siimmtliciien Beobachlungen mit einer aus der Lichtkurve

zusammengestelUcn Lichltafel vergiich, und die gefundenen Unlerscbiode nur

den Beobaclitungsfehlern zuschrieb, fand ich den walirscheinlichen Fohier jeder

Beobachtung grösser, als ich erwartet batte, nl. 1,12 Stufe. Es war aber

einleuchtend, dass die frühercn Beobachlungen viel ungenauer, als die spate-

ren sein würden. Ich trennte daher die Beobachlungen in drei Gruppen

und fand aucb:

1^ Gruppe, 56 Beobachlungen, 24 Nov. 1853 bis 10 Jan. 1855, iü =1,44,
2"= » ,59 » , 22 Jan. 1855 •> 7 Aug. 1855, 1,05,

öe
,. ,70 » , 25 Juli 1855 » 5 Fcb. 185G, 0,90.

Ks wiire dalier nötbig gewesen, den Beobachlungen der verschiedenen

Gruppen verschiedene Gewichte beizulegen, und zwar respective 0,48, 0,91

und 1,22, oder kurz 5, 9 und 12. Aber ich nieinle erst etwas andercs un-

lersuchen zu mussen. Die obengemeldeten walirscheinlichen Fehler schieneii

mir sehr gross und wenig befriedigend. Vielleicht, meinte ich, komml

dies daher, weil in kürzeren oder langeren Zeitinlervallen die Lichtkurve des

Sterns, sei es in seiner ganzen Periode, oder nur in cinem oder mehr Thei^

len constant nach einer Seite von der mittleren Lichtkurve abwoicht. Um
zu untersuchen, in wiefcrn diese Muthmaassung gegründet sei, ordnele ich

alle die obengemeldeten Abweichuiigen von der Liclitlafel wieder chroiiolo-

gisch, schrieb jedoch die Abweicliungen in vier verschiedene Columncn ein,

und zwar in die ersle die Beobaclituiigon, wobei die Ilelligkeil gross, also der

Stern nahc beim .Maximum war, in die zweite di(! Beobachtungen von mittle-

rcr Helligkeit zwiscben dem Maximum uiid dem dnraiif fuigcnden .Mininunn,

in die dritte die Beobacbtungen iialie beim .Mininmm, mid endlicli in die

vicrte wieder die Beobachlungen von mittierer ibdligkeil, aber zwiscben dem

Minimum und dem daraiif lolgeiideu Maxinnnn. Um die Trennung dieser

vier Gruppen scliailcr anzudcnlen, tlieille ich den ganzen Betrag der Veriin-

WIS- EN NATLinK. VElill. l)i;ll KOMNKl. AliAlllMIE. IlliEI, III.
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(lerliclikeit, 8,8 Stufen, in drei gleiche Theile, uiul nalini also für die Gren-

zen dor verschiedenen Gruppen die naclifolgendcn Lichtstarken an:
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fdlligm Beobaclitungsfehlern ziigesclirieben werrlen müsstcn, was durcliaus
unwahrscheinhch ist, so liige cinc zweite Behandliing der neobachlungon mit
Rücksicht auf die Gewichte vor der Hand. Halten die gleichzeitigen Arge-
LANDER'schen Beobachtungen fin- dieselben Zeilen Abweichungen in demsel-
ben Sinne verratben, wie die meinigen, so ware es mit hober Wahrscbein-
iicbiveit bewiesen, dass 8 Cepbei nicbt immer in seinem Maximum dieselbe
Heiiigkeit erreicht oder in seinem Minimum zu derselben Licbtscbwache
herabsinkt; halten sie den meinigen widersprochen, so würde damil bewiesen
sein, dass zuweileii wjihrend einer kürzeren oder langeren Zeil subjective
Fehler besleben können, wodurch man das Maximum oder das Minimum zu
liell oder zu scbwach schalzl.

Die Enlscbeidung der Frage muss also einslweilen dahingestellt bleiben.
iNur gleicbzeiligc Beobachtungen versciiiedener Boobachter können lehren, oh
reelle Veranderungen der Lichtkurve bestehen, und es isl HolTnung vorban-
den, dass wirklicb in der Folge mehrere Augen ihren Beilrag zu dleser Un-
tersuchung liolern werden,

Ich füge noch schiiesslich hinzu, dass, wie die obon mitgelheilten Normal-
belJigkeiten und auch die Figur 2 anzeigt, aus ineinen Beobachlungen noch
keine die mindesle Correclion der angenommenen Maximiim-Epoche hervor-
geht. Es folgt also, dass auch die boreils vor 14 Jahren von Prof. Argelander
beslimmte Periode noch ganz genau den Beobachtungen entspriciit. Es komnii
mir vor, dass für S Cepbei die Maximum-Epocheii viel besser zur Bestinmiung
der Periode und der möglichen Aenderungen in der Periode geeignet sind,

als die 3Iinimum-Epochen. In der Gegend des Minimums namlich ist die

Richlung der Lichtkurve cine so lange Slrecke entlang nahe an horizontal, dass
die kleinste Veranderung in der Figur dicser Linie die Minimumzeit i;m

mehrere Slunden verandert.

Ausser den verlangten Beobachtungen bat Prol'. Argela-sder mir noch die

Abweichungen der Lichttalel milgelheilt, wie sie aus zwei Gruppen (H und lil)

Beobachtungen gefolgerl wurden. Die Lichtkurve, wozu in A.N. N'. /I'S.") die

Coördinaten gegeben waren, beruhle aul' 01 Beobachlungen von Herrn Hi:is

und '204 von Herrn Prof. Argelakder, (Grup|)e I). Die Gruppe H enlhiclt

271 Beobachlungen von Hcirn Prof. Argelander zwischcn 18'i2 April 11
und 1843 Sept. 15, die drille 2(i-j Beobachlungen von iVof. Argelaivrkr
zwischen 1843 Sept. 17 bis 1840 ücl. 25. Die mir mitgelheilten Abwei-
chungen von der Lichtkurve sind fnr die Gruppe il durch gerade, fnr die

2.S*
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Grup|)e 111 iliirch schicfe oder St. Aiitlreas-Ki'ouzclicii angozeigt. l)i(> 65

neiieroii Beobacli tangen von Prof. Argelaivder sint! zu H Normalhclligkei-

len, jcde aiis 6 oder 7 Beoljaclitiuigcn gebildet, vcrcinigt, auch auf der niirn-

liclicn Figur durcli scinvarzo Pnnktclien, und die meinigen, auf Prof. Arge-

lawder's Skale reducirt, *) durcli in Kreise eingcschlossene Pindilclien an-

gedeulel. Man kann in der Figur dontlicli selicn, dass die Bcobachlungen

des Herrn Prof. Argelander sich der von iluii selbst bestimmten Licblkurve

viel bcsser anschlicssen als die meinigen, was nalürlicb, von den zwisclien

zwei Beobachlern beslelicnden persönlichen Dill'erenzen berrülirt.

*l Die vnn Prol". AiigelaNuer aiigenommeiie ökale «ar :

£ = 2,0 ,
7 Lac. = 6,7 , . = 10,7 , ? = 12,4 ,

was rait der ineinioen die folgenden Difl'erenzcn maclit

:

+ 1.57 , + 1,13 ,
+ 1,32 ,

— 0,81 .

Hicraus leitete icli untensteliende Reductionslafi-1 al):

Ilelligkcit nacli ^ „
meiiicr Schatzmij;.

'

n

0,5 + 1,57

1,0 1,52

2,0 1.41

3,0 1,36

4,0 1,27

5,0 1,19

6,0 1,15

;Keir nacn
ïSchatzung.
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BEOBACHTUiNGEN VON /? LYRAE.

Benutzte Vergleichsterne: y d i ï; Lyrae, o fl f Herculis.

1853. M.Zt. -
1854. M. Zt.

Nov. 24
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1855.
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1855.
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1854.
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1S55.
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1856.
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1353.
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Berechnmig des Augenblic/tesdes Liclilminimums.

DESI MINIMUM.

HIEKAUS
ZEIT DES

MINIMÜMS.

|ï 3 Q
12'' 7'"

13 10

10* 58»' 13'' ie»

(ï 2 e 11 23 ,5 12 50 ,5

Also irn Mittel: 12'' 8"',5

Llinge-Unterschied niit Paris . .
— 8 ,6

Reduction auf die Soiiiie .... + 5 ,4'

Eeducirtes Minimum, M.Zt. Paris 12'' 5,3

1851-.
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iS5-l,



30 ZWEIJiïHRlGE BEOBACHTUNGEN DER MEISTEIV

1855. M.Zt.

Nov. 16 11* O'" f =/J

15 f 1 ^ (ï 1 5

22 C4|3 *25^ dh§ (JTr.2(? |32«Tr.

39 f 3 (J 5 2 (ï (ï Tr. 3 |ï ;? 3 e

51 5 3|? (iZQ

12 4 3 3 (i |?Tr.4(ï (3 2 ?

32 5 3 /ï |S 2 p

Die Luf't wird ganz triibe.

Dec. 29 10 2 y Andr. 3 i [i (S4|3ïr.

7 (ï 4 C

17 (? 4 ?

30 /J 3 C

Berechming des Augenbliclicsdcs Lic/ilminimums.

Die Luft wird jranz trübe.

1856.

Jan. 1

10

50

O

2G

37

4fi

50

2

12

20

27

33

44

56

11

18

20

10

57

?

(ï 1 ?

C 4

ö 2

5 2

5 4

5 3

(Jl^é (?3Ö

,3 2 é fJ 4 ö

f 2|3 (J=Si?l|?Tr.

p= ,3Tr. (3 3 e



JETZT BEKANNTEN VER.ENDERLICHEIV STERNE.

Berechnunfj desAugeitblickcs des Lichlmimmums.

7A
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1854.
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BEOBACHTUNGEN VON , AQUILAE.
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1855.
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l

IS5t.
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1855.
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1854.
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Oct.

Nov.

1
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1855. M.Zt.

Febr.lS 10\0 S i ^ £ 3 y

16 9, ? = y Clv
17 10 ,0 3 2? ? 2 y

18 'e ,5 K = v j- 1 ?

19 8 ,0 5 3? ? 3 f

Mrz. -1 7 ,0 3 1? A 2 ?

6 8 ,8 3 2? ;i 2 ? ? 3 ;-

8 7,

5

«3? ?4j'
15 8, ? = 3 ill?

Apr. 5 9,

7

32? A2? ?4r
12 9, 32? ?. 3? ?3j'
17 9 ,0 3 2? ;. 3" ? ? 3 f

18 9 ,3 3 > ? ? 1 ;<

19 10 ,3 v 1 ?

20 9,

7

X>? 3>? ?2i/
25 10 ,5 Al? ? = 3

27 9,

5

A2? 32? Jij/
Mai 5 10 ,8 ? = 3

Aiig.30 13 .8 ? = 3:

Sept.10 14 ,5 33? ?=(/ ?2f
22 14 ,3 A 3 ? ? 4 y

24 12 ,0 3 2^ ? ?2.^y

Oct. 17 15 ,0 3 4K A4f? «3? t/l? ?1 ^^

Nov. 8 11 ,5 3>? A>? ?=(;
16 12 ,0 3 4? (/ 3 ? t 3 ? ? 3 ;/

20 12 ,0 3 3? ? = »<?....£
25 7, 33? ?3f:....£

Dec. 18 9, <3? y3? ?2;'. ^
20 9 ,0 4 4? ? 8 y d
22 9 ,0 « 2 ? u 2 ? ? 2 *-

1856.

Jan. 1 8'',0 A3? 33? ?4( ?4i; ?5;'

3 7 ,0 3 3 ? . 1 ? ? J u ? 4 ^

10 6 ,2 A3? 35? <1 ? ?ii' ?2»'

1856.
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BEOBACHTUNGEN VON ^ AURIGAE. \

Vergleichsterne : 5 t ?; C Aurigae.

1851. M.Zt.
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1855
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BEOBACHTUNGEN VON (? PEGASI.
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1856.
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1855.
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BEOBACHTUNGEN VON MIBA (= o) CETI.

Vergleichste^ne: u 71 ?' 8 O y y a [i Ceti, a o Piscium, ,/ Eridani, ,3 Tauri, (ï Aurigae.

1854. M.Zt. 1856. M.Zt.
Dec. 11 8^0 = 71 Celi. Jan. 10 6,4 o = , o 1 ;' o 3 «K o 3i 6

1855.
[o 5 7/ Erid. o 5

Jan. 9 9 ,.5 o = « = 71 13 8 ,0 |3>o (?^>„ /JAur.>o «>o
10 6,0 o = «=71 [o4yo>u)i
16 6 ,0 o = u o 1 71 23 9 ,0 o 3 « : ^ und Schlechte Luft-
17 8 ,5 o = « o 1 71 25 8 ,8 p"b'>o (3Aur.>o «3 o o^y
19 7 ,0 o = « o 1 71 ^,y,^ „„i,d,.ig

Feb. 9 8^0 o>« o>71 o-J> = o X Feb. 3 6 ,7 ^^>o ,iAur.>o « 1 o o>;-
lU 8 ,3 o = I 4 7 ,7 o 1 « o etwas niedriger alsa.
18 6,5 = 3 5 6 ,5 « 2 o o =,iV o>«H o>/
19 8 ,0 o = S

1855.
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1855. M.Zt.
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BEOBACHTUNGEN VON « ORIONIS.

Vergleichsterne : a = a Aurigae, b = a Can. Min., e ^ /i Gemiuorum,

|J = /ï Oiionis, d = « Tauri.

1855. M.Zt. 1856. M.Zt.

ïeb. 19 S^'IO a^a u2b «>(}«>£? Jan.10 6'' ,3 a 10 a «lüc « 3 d

Mrz. 1 7 ,3 a>a a>d 13 6 ,7 a 10 « «10 c «lOd «=|3:

4 7 ,0 !?>« «=6 «=(Z 13 7,8 /91^« «= & a 5 cZ «10c

15 8 ,0 5 .5 « «=(9 «5rf 14 10,0^2aa55 «lOc «lOd

Apr. 5 9,0 ay-a b'^a «> c «>rf 23 6,8 |S > « dia
17 9,0 a = c a^d 25 8,8 a>« (3 3 a a3d a>c

Sept. 10 14. ,7 a = jï a3d a>c 27 10 ,0 a S d Zwischen AVolken.

22 14 ,,3 ^2« «3d Feb. 3 6,7 a>a|S4aa3d«>c
24 12 ,0 « = d 4 7 ,7 /J 4 « « 1 d

Oct. 17 15, a2a«2(3«5d 5 6,

6

|i4a«lda>(;
14 8 ,0 /J 2 « (6 2 |ï) « 2 d

8.2 (33« a3 d

7, (Ï5a53aa3d
7 ,3 |S 4 «: a 1 d

7.3 (Ï2a i5a a5d
8 ,3 |S 5 a i 5 a « 5 d

7,

3

|Ï4« 62a a Zd
S ,0 jS = « èlOa « I d

S ,0 (310« J 5« a 2 d

8 ,0 610a « 2 d

9 ,0 i 5 « a4^d

Nov. 8
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BEOBAGHTUNGEN VON R SGUTI. *)
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BEOACHTUNGEN VON R PISCIUM, (IILND N'. \.) *)

Vergleich-

sterne. Grosse. o

a 8 Ih

h 8i

c 9
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1855.
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BEOBACHTUiNGEN VON S PISCIUM, (HIND N'. 2.) *)

Verglcich
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BEOBACHTUNGEN VON R TAURI, (HIND N\ o.) *)

Vergleich-
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1856. M.Zt. 1856. M.Zt.

Jan. 13 8* ,6 aR3E4i Febr. 5 S* ,25 a 3 E, R.5.56

1412,7 E0(a,6) 17 9,7 a7RE3ö
23 5,7 a5RR106 Mrz. 10 7,7 iöR

Febr. 3 9,5 a2RR6i Sucher. 16 7,7 ilORRlüZ
— a 2 E R 4 5 Fernrohr.

lm Suclier ist b ziemlich schwach.

Ilieraus beobachtete Maxima 18.55 Mürz 11'',O , Gr, 9 , R = &,

und 1856 Jan. 30 ,0 ,
^/ 8 , a 3^ R, U 7 b.

Also Periode 325 Tage, und iiachstes Maximum 1856 Dec. 20.

Ira Minimum ist dieser Stern in unserm Refractor unsichtbar, im Maximum erroicht er

nicht immer dieselbe Helligl^eit, wie die oben hinzugesetzten Schatzungen zeigen.

BEOBACIITUNGEN VON R ORIONIS, (HIND N'. 4.) *)

Vergleich-

sterne.

a
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1855.
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BEOBACHTUNGEN VOiN R GEMINORUM, (HIND N°. 5.) *)

Vergleich-
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BEOBACHTUiNGEiN VON S GEMINORUM, (IlIND N'. G.) *)

Vergleich- Vergleich-

sferoe Grosse. a 1850. ó 1850. sterne Glosse. a 1850. t) 1850.

a 7 7''S5"'30s 23' 41'
; g 10 T' S4,"'16' 23° 45' ,7

b S 33 7 23 10 ,4 h ]l\ 34 29 51 ,5

c 9 34 3 23 37 ,3 i 11^- 34 43 4G ,9

d 9 34 6 23 53 ,4 i 11^ 34 56 44 ,6

e 8 32 38 23 25 ,9 l 12 33 58 47 ,6

ƒ 9^ 33 40 23 13 :

(Jahrliche Aendening: + 3',62 — 0',132).

1S53. M.Zt. 1855. M.Zt.

Jan. 17 11*,

O

S = i = A- Oct. 17 13^6 S= i S 1 A

19 9,0 £r>S S=k Sli Nov.20 12 ,0 ^ > S S Kaumsiclitbar.C

22 11 ,8 kis S 1 i Dec. lö 9 ,0 Unsiclitbar
(^

25 11 ,2 S = jr Diinstig. . . . C 18 10 ,0 S = /i Kaum sichtbar . C
Febr. 1 Unsiclitbar C 22 11 ,0 Unsichtbar. Dunst uncl Voll-

9 7 ,5 S = i = A [uiond.

13 8 ,5 jr>S S = 2 = /i 29 11, O S Kaum sichtbar. 12o Gr.

17 11 ,2 S = h Kaum sichtbar. 1856.

Mrz. 1 Unsichtbar C Jan. 1 10 ,0 S = /< = i

5 9 ,8 i 1 S S = h 10 10 ,3 S = A = i

28 Unsichtbar C 11 9 ,0 i 1 S S 1 A

Apr. 18 10 ,5 S=ir 13 8 ,9 S =A S 2 i

19 10 ,0 S=i/ 14 12 ,9 A 1 S S 1
i?

20 10 ,0 S l
ff

23 6 ,0 Unsichtbar. Diimmerang.

27 9,7 t>S c>S £^4S S=e=/S4^ rebr.3 9,8 <3S S3i
Aug.27 S nicht sichtbar, g mhl Mrz.12 13 ;0 dlJS (c 5 rf)

Sept.10 14 ,0 S = A 16 7 ,S d 3S (c 3 (/)

22 15 ,1 S = A = 1 = /:

Nach ITerrn Hind's vorliiufiger Bestimmung, A. N. N". 801, CMasimum 1852,17, Periode

= 296 Tage), sollten die Maxima 1855 Mui 31 und 1850 Miirz 22 stattfinden. Wirklioh

war der Stern gcgcn diese Zeiten im Zunehmen. lm Jahre 1855 wurde ich durch den

niedrigcn Stand, im folgenden durch andere Umstiinde verhindert, den S(crn bis zuin

Maximum zu verfolgen. (Nüchstes Maximum 12. Jan. 1857.)

'^) 1850 a 7A3I'"2» + 23''47',8
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BEOBACHTUNGEN VON T GEMLNORmi, (IIIND K\ 7.) *)

Verglcicli-



ZWEIJ^HRIGE BEOBACHTUNGEN DER MEISTEN

Bercchnung des Maxirnums von 1855.
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1855. M.Zt. Kometen- Fraunhofer
lebr.13 8^8 alS dlS S>bc 1855. M.Zt. sucher. 27 Lin.

Apr. 12 9« O'" 52SS8e 61SS3e
Mrz. 5 7*30'" d>S a 3 S S 3 6 S>c 11 6 2 S S 3 e A=S S3e

7 45 d>S a 3 S S 3 i S>e 41 6 2 S S 3 e i 1 S S 3 e

8 3 tZ>S a3S S36 S>e 56 S O (6, e) S0(6,e)
8 20 a>S / 2 S S 3 è 10 16 è 3 S S 2 « 6 3 S S 2 e

8 30 /3S S3è 57 S4.S:Sle i4S Sl«
9 15 />S S26 11 45 s = e S = e

9 42 />S S16 Es wird trübe.

10 O S I è S>e
10 20 S = 6 S>e Nov.16 11 25 /3 S S 1 6 S 4 «

10 35 6 IS S 4e 11 50 / 3 S S 1 5 S 3 e

Es wird trübe. 12 23 6 2 S S 3 e

Es wird trübe.

BEOBAGIITUNGEN VON S HYDRAE, (iïIi\D N\ 9.) *)

Vcrgleich- Vergleich-

sterae Grüsse. ot I8.i0. ó 1850. slerne Grosse. a 1850. d 1830.

a 7 8449'«27» 3" C' ,2 g 9.} SH5'«17'' 3°5S':

6 8 47 23 12 ,0 h 10 44 27 29

c 9 46 33 41 ,5 k 11 44 38 28

d 9 44 7 35 ,0 l lOJ- 45 20 37

e 9 45 3 36 ,0 m 11 45 27 43

/ 9i? 40 10 45 :

(Jührliche Aenderuiig: + 3»,14 — 0',220).

ISöó. M.Zt. 1S53. M.Zt.

.laii. 19 11*,0 a 3 S S 3 è Tebr.ie 11'' ,5 c 3 S S 2 c S 1 </

22 12 ,5 a 4 S S 2 6 Mrz. 1 10 ,(l c 3 S S =/
25 11 ,8 a>S S 2 J Dünstig (T 5 10 ,0 c (Z c > S (/ 3 S S ! /i

Feb. 111,5 a>S S>6 S O (a, 6) C 2S 9,3 S = k

9 8 ,0 cis Apr. 18 9 ,:5 S = /

13 9 ,0 c 1 S S 1 e 19 Jl ,0 M S S 2 ?n

*) 1850 a Hlié5">i4,' !i + '.i" 38' ,ü

33*
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1S55. M. Zt. 1S55. M. Zt.

Apr. 20 10A,0 l 3 S Dec. 29 H^0 S=Z?
Sept. 22 ie ,1. S = c ,S>dc 1856.

Oct. 17 14. ,5 c 2 S eis S = d Jan.13 9 ,1 l 6 S m 3 S

Nov.20 12 ,0 Kauni sichtbar. A 2 S C Feb. 3 12 ,3 S=l = m
18 10 ,5 Kaum oder gar nichtsichtbiir. Mrz.12 13 ,4. Zot>S S 3 Z* (Z* süclHch

Dec. 22 11 /) S Z und m nicht siclitbar. von l)

Dünstig (^

Herr Hind hat (A. N. N'. 801) eiii Maximum am 2.j. Milrz 1S52 beobachtet und

die Periode vorliiufig zu 260 Tagen bestimmt. Duich ZusaminenzUlilen findet man fol-

10 185.5 Oct. 16

27 1856 Juli 2

14 1837 Mürz 19

29

Meine Beobachtungen fangen mit Jan. 19. 1855 an. Der Stern war wahrscheinlicli

schon ira Abnelimen. Ebeiiso war am 17. Oct. 1855 das Maximum schon vorüber. Da

ich aber zwischen April 20 und Sept. 22 und zwischen Sept. 22 und Oct. 17 1855 den

Stern nicht beobachten konnte, kann ich die richtigen Maximazeiten nicht angeben. Das

nilchstfolgende Maximum am 2. Juli wird nicht sichtbar sein, das darauf folgende abei-

desto besser. Man muss das Maximum früher erwarten, als Miirz 19. 1857, und wirJ

also wohlthun, so früh wie möglich die Beobachtungen anzufangen.

gende Maximazeiten
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1855. M.Zt.

Jan. -Z-Z 12«,.3 <-(Ze>T T.

23 11 ,7

Febr. 1 11 ,3

9 8 ,2

13 9 ,.5

17 11 ,3

Mrz. 1

.5 9 ,3

28 9 ,2

Apr. 18 9 ,5

19 11 ,0

1S55. M.Zt.

Dec. 18 10'' ,.5 T 2 ƒ Refnictor.

T = « T 2 6 _ /op sucher.

T>acd:
. . . . (T 22 11 ,0 ^>T T=/ Tyabcde

ade>Tl T = c T>i 29 11,0 y>T /3T T>abcde
T 2 b Ty-cde 1S5C.

Jan. 1 9 ,5 ^>T /=T T>aJcdc'
14 13,0 Tl/ T>&c<i Eefractor.

— />T T = bcd Sucher.

acdey-T T 2 &

Zu nahe beim Mond.

c 2 T d 2 ï T 2

e 2 T T = fZ Tl
6 5 T
cd;<;>T b l T

Febr. 3 12 ,2 T 3/ .

— / 3 T T
Mrz. 12 13 ,4

20 10 ,0 acde^T & 2 T
Sept.10 14 ,5 e 2 T T 3 Z.

22 15 ,4 T 3 e T>b (eld) (clc)

Oct. 17 13 ,3 / 3 T Ty-abcde
Nov. 20 10 ,0 T=/ T>bcde

Der Stern ist merkwürdig wegen seiner hellrothen Farbe, wodurcli die Beobachtungen
sehr unsiclier sind. Wo das benutzte Fcrnrobr nicht angcdentct ist, war es der Refractor.

T 2 ƒ . . .

— />T T=«
16 8 ,0 T 2/ . . .

lm Suclier nicht zichtbar

Xahe beim Mond.

Kefractor.__

Sucher.

Refractor.

Sucher.

Refractor.

Vergleicb-

bferne

a

h

BEOBACHTUNGEN VON T HYDRAE, (IIIND N\ \\.) *)

Grosse.

9

10

11

10

a 1850.

S/l 4C"'51s

46 40

47 8

49 14

49 5

S is.)0.

— 8' 37' ,2

27 ,4

3.5 ,1

27 ,0

43 :

Vcr^rlcicli-

sieriic

ƒ
'j

h

i

k

G l":3sc.

10

101

11

114

8

a 18M.

S'' 49"'5 I
'

48 l.j

47 8t

48 1

43 48

1855.

Jan. 19

22

2.5 12 ,0

Febr. 1 1 1 ,7

M.Zt.

11*,

8

12 ,7

(Jahrliche Aenderung: -\- 2^92 — 0',222).

1855. M.Zt.

a 2 T T 3 rf Febr. 9 8'' ,5

a=T T>i 13

a = T T>Z. 17 11 ,7

a>T T>ii. . . d Mrz. 1

ISórt.

40' ,0

30 ,1

37 ,6

31

32 ,8

i 2 T T 2 d T 2
j;

Unsichtbar. Schlechte

Kaum sichtbar. //

Unsichtbar.

Luft.

*) 1850 « 8''48™22'' 8" 31/ ,3
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1S55. M.Zt. IS55. M.Zt.

Mrz. 5 10* ,3 5- 3 T T 2 i T = c Dec. 20 l.S^S ^4T T3c T3/i C
28 Uusichtbar d 22 11 ,0 zu iiiedrig Q

Apr. 18 « Kein Mond. Heiter. 29 11,0 T = /j ? Schwach. Nalie

19 " " " " beim Mond.

20 // // ff >/ IS56.

Sept.22 16 ,5 6"! oder 7'e Grosse. Viel heller Jan. 14 13 ,1 i 2 T
als k. Die Grosse wegen der Tebr. 3 12 ,3 i 3 T Kaum siclitbar.

hellen Dammerung sohwer zu Mrz. 12 13 ,5 Unsichtbar. g sehr gut, wie

schstzen. auch die zwei Sternchen, die

Oct. 17 15 ,0 T=k auf ^ folgen.

Maximnm 1853 Jan. 24 oder einige Tage früher, und Sept. 1855. Die Periode scheint

also 8 Monate zu betrageii und im Mai 1S56 und Jan. 1857 werden Maxima zu er-

wnrten sein, voii denen nur das letztere sichtbar sein wird.

BEOIUGHTUNGEN VON S VIRGllMS, (IIIND N\ 12.) *}

Verglcit'U-
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BEOBACHTUNGEN VON MIBA OPHIUCHI, (IIIND N\ 13.) *)

Vergleichsterne
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BEOBxVCIlTUNGEN VOiN II CAPfllGOPiNI, (IIIND N'. 14.) *)

Wen tl

Aug. 11

Steriie 1

Vergleicli-

slcrne.

a

h

dieser von Plerrn Hind angegebene Ort richtig isf, so ist der Stern von lS.j(.

bis Oct. 31 uud von 1855 Mai IS bis Nov. 20 wahrsclieiiilich scliwUcher als die

i'er Grosse, d. h. für ein Ternrohr mit 6 ZoUiger Oefl'nung nnsichtbar geblieben.

Grosse.

12

12

11

11

185-t.

Aug. 11

12

22

26

2S

Sept.11

12

26

27

23

Oct. 31

1853.

Mai 18

Juni 4

Juli 15

18

M. Zt.

10^0

9 ,5

9 ,5

Vergleich-

a 1850. <S 1850. sterne. Grosse.

20Aomi5s _ 14.» 38' : e 11

2 24 45 ,4 / 12

1 53 42 ,9 r 12

2 8 45 ,4 s 12

a 1850.

20'' 2"'10''

2 45

2 5G

2 41

S 18.50.

14-38' ,9

36 ,0

39 ,4

44 :

(Jjilirliche Aenderung: + 3^38 + 0',170).

Unsiclitbar . . . . C
. . . . C

Zweifelliaft. Wahrsclieinlich

unsiclitbar.

Unsichtbar. Ileiteres Wetter

ohne Mond.

1S55.

Aug. 13

15
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BEOIUGIlTUiNGEN VON R PEGASI, (IIIND N'. 15.)

Vergleich
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1S56 M.Zt. 1856. M.Zt.

Jan. 1 8'' ,5 tIE R 3 y Jan. 23 5\5 a>R UZ 8 E 3 ;-

10 6,5 /liR R2t Febr. 3 7,0 «>R R>ö R>/Refractor.

11 6 ,4 ;• 1 R R 1 T — «>R R 3 3 R 4 ; Suclier.

13 8,3 / = R R3Jt R>i? 5 7 ,0 «4RR4(5R>/
16 .5 ,7 R 1 / SIB. R > T

Berechnung der Maxiinnimeit.
Hieraiis

Vor dem Maximum. Nacli deni Maximnm. Zeit des Maximums.

E 3 (5 13,3 Jan. und 9,3 l'elir. 26,8 Jan. 1855.

Dieser Stern scheint eine Periode von 377 oder 378 Tagen zu haben. Prof. Arge-

LA>DEn's erste X;iliei'ung (Kaiser, Sterrenhemel, II, 150) gab ein Maximum 1851 Dec. 1!»

Hiernach würden die weiteren Maxima auf untenstehenilexiiid die Periode 378 ïagen.
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Wiewohl (Ier erste dieser drei Oerfer am Besten mit dein von Herrn Hind angegebenen

Orte übereiukommt, glaubte ioh aus den augeführten Worten scliliessen zu mussen, dass

der mittlere der drei Sterne der von Herrn Hind gemeinte Veründerliclie sei. Er liat aber

von Sept. 7 bis zum Nov. 25 1855 sein Licht nicht merklicli geiiiidert ; wie aas den

naciistehendeii Vergleichunwen hervorgelit

:

Vergleict
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1855. M.Zt.



JETZT BEKAMTEN VER.ÏNDERLICHEN STERNE. 09

1S55. .M. Zt.

Aug. 26 12'',

O

27 15 ,5

29 10 ,0

30 10 ,0

31 9 ,5

Sept. 9 ,3

13 ,7

10 ,5

9 ,0

10 10 ,0

11 8 ,5

12 11 ,5

18 11 ,3

19

(,' 2 S S = g S 2 a

if 1 S S 3 a

S = e S2^ S4a
e 1 S S 1 r/ S>a
/i 4 S S 2 «

/i 5 S i 2 S S=J S 2 e

Sik S li i S 3 e

/>S S i k

A 3 S S 2 yt S 3 i S 3 e

lieig) {gSf) {küi)

h S S S -2 k

/i 3 S S 3 k

h Z S S 3 k

l 4, S S 1 A S 4 ;!:

lm Operngucker ein Minimum

[visibile.

1855. M.Zt.

Sept. 20 10* ,0 Z 5 S S 1 /j

21

22

25

27

29

Oct. 5

8

17

24

8 ,3

10 ,0

10 ,0

7 "

9 ,0

10 ,7

8 ,5

8 ,0

8 ,8

Nov. 8 15 ,0

Z 4 S

/>S
l > S

l > S

l> S

S= /j

h 1 s

e 4 S

^ 4 S

6 3 S

S 1 h

S 2 h

S 2 /j

S 3 /i

S23/i

S 1 yl-

S 2 k

9 2 S

m 2 S

S'^acd

S 3
i,

S 4 a

S 3 i

16 11 ,5 6 2 S S 3 c {r.3d) {d2a)

20 7 ,0 ilOS S 5 a

25 8, Ö5S S3a
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BEOBACIITUNGEN VON R CASSIOPEIAE, (JOHNSON N°. 4.) *)

Vergleicli-

steine.

a

h

c

d

e

f

Grosse.

9

9

9

9

7'

a 1850.

23'' 50"'28s

50 59

52 35

49 5

51 5

51 39

50

51

49

^ 1850.

24' ,6

29 ,4

27 ,1

39 ,5

12 :

41 ,7

Verglcich-

sternc.

'j

h

h

i

m

Glosse

8

7

7

7

C (Var.)?

a 1850.

23''52"'35*

5U 33

40 4

48 O

53 41

44 5

49'

50

51

49

50

18.50.

58' ,1

30 ,2

41 ,3

54 ,0

8 ,9

4] ,2

(Jührliche Aenderung: + 3»,0ü + 0',333).

1855. M.Zt.

Aug. 15 i 4 R /j 3 R R 3 ly R 4 ƒ R^abcd Refractor.

16 i = R R 5 /t R>iZ(; //

17 i = R R =.^ 3 l»' !>/ Kometensuclier.

19 i 2 R A 2 R R 3 / R>sr
22 » 3 R /i 3 R R 3 ƒ R > -ƒ //

20 ;Si 3 R R = ; R 2 j R 2 A Tiy-fij . . «

27 i 3 R R = A R 3 t' '/

29 10'' ,0 ?nliR R = i R 1 Z R 2 i R3;A R>^/
30 10 ,0 R=?n R=/ R 2 ƒ R 3 i «-

31 9 ,5 MR «J ^ R R = i R 2 i R 3 /t . . «

Sept. 8 9,3R =/;RlmR3i «

7 10 ,0 R = m==/i R 3 ^ "

S 9 ,0 R = J7» R l5 ^ R 2 i R 3 /i //

10 9 ,0 R 1 / R 3 /i R 4m R>ii . . . . «

11 8 ,7 R = / R 2m II 4 i R > /t

18 11 ,5 R 1 / B. % k R 4 m? '

19 10 ,5 R 2 A R 2 i 11 2 k Oiienigiicker.

— 10 ,5 MR R 2 A Komi-tciisucliur.

20 S ,0 / 3 R R = A Operiiguoker.

21 8 ,3 /IR R 3»» R 4 A R>i Koinetciisuclifr.

22 10 ,0 R 1 / R 3 m
23 10 ,0 Kil R 3 Hj R 3 A «

27 7 ,7 R 1 / R 3 n» R > A

29 9 ,0 / 3 R R 3 m R > A R > i . . . . .
*

*) 1850 « 23*50'"49» S öO" SU' ^i
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1S53. M.Zt.

Oct. 2 9'',0 / 3 K Il=m R 3 »• Operngucker.

4 8 ,0 M.5II E 3m R 3 /i

5 8 ,0 M. R R = /j R 3 m //

6 S ,0 / 3 R R 2 A R 3 )« //

8 8 ,5 / 3 R R 3m //

19 7 ,.5 ; 2 E R = m R 1 A R 2 i »

Nov. 4 9 ,0 R = m R = j -/

1611,

7

i2RR25r.. Kometensucher.

20 6 ,0 Z 3 R TO 4 R AIR i 2 R R 2 ^ . . //

25 8 ,0 R l i g Z n . .

Dec. 18 8 ,0 R = n //

Es sclieint mit zieinlicher Gewissheit das Maximum auf Sept. 24,0 gesetzt werden zu

könneii. Der Stern liat eine röthliche Farbe.

BEOBAGHTUNGEN VON R GANIS MINORIS. *)

Vergleich-

sterne

a
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BliOBACUTUiNGEiN VON T I»1SCIUM. *)

Vergleicli-

sterne. Giüsse.



,J.A.C.O!'DEMANS, Ueierfite vcratulerltc/ten SterneJZi/rae t*nt/ rCep/ier'.





BIJDRAGEN
TOT DE

ONTLEEDKUNDIGE KENNIS
AANGAANDE

NAUTILUS POMPILIUS L,
VOORAL MET BETREKKING TOT HET MANNELIJKE DIER.

J. rjj\- DER HOEF ES.
)l o./

De Cephalopoden of koppootige weekdieren beliooreii toi die diei'en, bij

welke de geslachten zijn afgescheiden. Sedert lang reeds hebben de ontleed-

kundige nasporingen van Swammerdam, Monro, Cüvier en anderen,, ons met
de bewerktuiging en bepaaldelijk ook met de voortplantingswerktuigen dezer

dieren bekend gemaakt. Minder is opgeteekend omtrent het uitwendig sexuecl

verschil; doch uit het stilzwijgen der schrijvers is het reeds te vermoeden, dat

het bedoelde verschil over het geheel niet groot of belangrijk wezen moef,

gelijk wij dan ook van eenige soorten met zekerheid weten *). In dit op-

zigt moeten evenwel, behalve het geslacht Anjonaula, ook sommige soorten

van het geslacht Octopus worden uitgezonderd. Bij de mannelijke voorwerpon

*) Bij Loligo schijnt Let wijfje langwerpiger te zijn, althans zulks teekcnt verany bij Lolit/n

vutgaris en Loligo sagUtata op. Mollusques mcditerrannécns. Oènes. 1851. 4\ pag. 99, 109. Bij

Sepia oljicinalis is het wijfje daarentegen ronder, en de mannelijke voorwerpen onderscheiden zich

door eene witte streep rondom de vinnen (ibid. p. 69). Bij Sepiola dispar heeft euoun waarge-

nomen, dat het wijfje zich door groote zuignapjes onderscheidt. (Vkrany ibid. p. fi5). üellk

Chiaje geeft op, dat de manneljes kleiner blijven, en dat, bepaaldelijk hu Lnligo sagiltata, het man-

nelijk dier een vierde korter is dan liet vrouwelijke. Memorie sullu Stiirid e Notoiniit degli .Immnli

aenza verlehre del Itegno di Kapoli. IV Napoli 1S29 p. 97. Dit is alles, wat ik omtrent dit onder-

wf-rp aangcteckend vind.

.•!5

WIS- F,^ NATltriK. VF.IUI. l'KIl KilMMiL. AKADKMIG. DKEl. III.
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(lezer laatstgenoemde dieren ligt een der armen in eene blaas, waaruit hij zicli m
den tijd der paring ontwikkelt, zich van het ligchaam afscheurt en in do schaal

der vrouwelijke voorwerpen wordt opgenomen, waai' men hem reeds voor jaren

meermalen aangetroffen, eerst onder den naam van Ueclocotijlus *) en Trichoce-

phalus acetabularis
-f),

als eenen parasitischen dicilijkcn vorm beschreven, later

als het mannelijke dier zelf beschouwd heeft, vóór dal de ware toedragl

der zaak, gelijk wij die in weinige woorden opgaven, bekend was geworden §).

Bij Argonaula is zelfs het scxueel verschil dubbel merkwaardig door de klein-

heid der mannelijke voorwerpen en hun gemis eener schaal. Voor 't overige

mag men hel als eene bevredigende en voor de wetenschap gewigtigc uit-

komst der nasporingen aanmerken, dat het groot sexueel verschil, hetwelk, bij

de veronderstelling, dal Heclocotylus een mannelijk dier zou zijn, tusschen som-

mige cephalopoden zou plaats hebben, ongegrond bevonden is. Deze meening

loch kon moeijelijk met onze kennis omtrent de hoogc bewerktuiging der

cephalopoden worden overeengebragt, en zich op geenc andere analogie beroepen,

dan die uil lager bewerkluigde wezens, b. v. uit parasitischc diervormen van

de afdeeling der schaaldiercn, ontleend was.

Sedert het dier, dat de sinds lang bekende schaal van Naulilus Pompi-

lius bewoont, door R. Owen beschreven was geworden **), bleef hier nog

vooral de vraag te onderzoeken, hoc het met bet sexueel verschil bij deze

soort gesteld was. Het voorwerp, dat Owen op eene zoo voortreffelijke wijze

onderzocht, was vrouwelijk, en eveneens was het gesteld met die voorwerpen,

welke na hem door Valencieivnes en W. Vrolik werden beschreven
-f-f).

*) Cl-viek in de Annales des Sc. nat. XVIII 1S29 png. 147— 156.

t) Dellk Chiaje Memorie sulla sloria etc. II. 1825 pag. 225.

§) Zie over deze ontdekking Veuan-ï t. a. p., p. 12(5 -12!) PI. 41; II. Mülleü, l'ebcr das Mann-
clicn von Arqonauta Ar/ji> und über die llcclocolylen; Zeilschrijt /ür wisscnscli. Zoölogie. IV. 1853,

S. 1—35. Tab. I, vergelijk Verany en Vogt Annales des Sc. nat., 3<^ SiWc XVII. 1852, Zool. p.

1*7—188. PI. 6—9 en E. Lulckaüi, üebcr die flectocotylie von Octopus Carenae; Zool. i'nler-

suchungen. Illies Heft. Giessen 1854. S. 89—109. (Van dezen arm moet dus eene jaarlijksche

wederaangroeijing plaats hebben, waaromtrent ik niet weet of men reeds dadelijke waarnemingen bezit.)

••) Memoir on the pearly Xaulilus. London lb32. 4^.

tt) Vaienciennes, Nouvelles Recherches aur Ie Nautilc ftambé, Archives du Museum II. IS4I.

p. 257—314; W. Vrolik, Brief aan den Gouverneur- Generaal J. J. Kochussex, over het ontleed-

kundig samenstel van den Nautilus pompilius, in bet Tijdschrift voor de wis- en natuurkundige We-
tenschappen, uitgegeven door de Eerste Klasse van het Koninklijk Ncderlandschc Instituut. 11.1849

bl. 307—324.
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De vraag, in hoever hier de algenieene structuur en de uitwendige vorm hij

beide geslachten verschilt, was des te helangrijker, omdat de Nautilus zich

in zoo menig opzigt van al de overige Cephalopoden, die tot de tegenwoor-

dige periode der geschiedenis van onzen aardbol hehooren, onderscheidt en

slechts in fossile soorten van zijn geslacht en in de talrijke lamilie der Ammo-
niten, eene uitgestorven diergroep van lang verloo|)en tijdvakken, zijne naaste

verwanten heeft. Voor eenige jaren gebeurde het mij, een mannelijk voor-

werp dezer diersoort magtig te worden, dat evenwel in dermate vermink-

ten toestand was, dat de onderzoeking der inwendige doelen onmogelijk werd.

Hetgeen ik bij dat voorwerp als afwijkend in de uitwendige deelen opmerkte,

kon nogtans eene toevallige misvorming zijn, die evenzeer bij een vrouwelijk

voorwerp had kunnen voorkomen. Bij de beschrijving, die ik van dit voor-

werp ontwierp en aan het voormalig Insliliiut van Wetenschappen, Letter-

kunde en schoone Kunsten mededeelde *), meende ik derhalve, mij van eene

stellige uitspraak onthoudende, in het midden te moeten laten of men hier

eene individueele vorm-afwijking, dan wel een normaal geslachtsverschil moest

aannemen. Ik gaf het laatste slechts als eene gissing op, welke mij echter

zeer aannemelijk voorkwam, daar, onder het reeds aangegroeide aantal van naar

Europa overgcbragte voorwerpen, zulke of dergelijke vorm-afwij kingen nog

niet waren waargenomen.

Mijne aandacht bleef sedert 1847, toen ik dit voorwerp onderzocht had,

steeds op het punt gevestigd, en ik ben thans in staat, de vraag met vol-

doende zekerheid te beslissen. In hel voorjaar van 1855 ontving ik, door

*) F.enlcje afwijhingcn in den vorm van het hoofd, waarrjcnnmcn hij een mtinneVjk voorwerp vim

Nautilus Pompilius. Tijdschr. voor deWis-enyatuurkundigeWetensehuppen.uitfjegeocndonrdeEcrs'.c

Klasse vnn hel Koninld. Nedcrl. Inslitimt. I. 18iS. bl. (i7— 73, PI. I. f. 1— ;5. Lattr Iicb ik deze

wanrneminfjen ook opgenomen in een opstel, onder den tilel van Conlrilmtions lo the knowledgc of'

the Anima! of Nautilus Pompilius, 'tgeeii door K. Owïn's tussclicnkomst aan de Zoological Socielij

te Londen is aangeboden. Zie Tninsactlons of the Zool. Society. Vol. IV part 1, Londen 18.")1.

p. 21—29. PI. 5—8. In die Verhandeling lieb ik vooral getracht, betere afbeeldingen van hel

vrouwelijke dier te p;even, en eenige nalezingen op te zamelen op het veld, dat reeds doorOwENcn

anderen bijna was afgemaaid. [Wat de aldaar vermelde bij/.onderheid betreft, dat ik in de ruimten,

welke de follieulairc aanhangsels van de voorste kicuwslagader omsluiten, een steenachtig concre-

ment aantrof, moet ik opmerken, dat mij dit later nogmaals in een ander voorwerp is voorgeko-

men. Het steentje, door den Heer Dr. L. C. Levoib, toen Phil. nat. Cand. aan de Leidsche Hooge-

school, op mijn verzoek onderzocht, woog l),47 gram, (gedroogd 0,438) had een specifiek gewigt van

1,06, bevatte eenige sporen van vet en eiwit, maar geen aeWwwi Mrirnm, 70,4 pCt. anorganische slof,

hoofdzakelijk neutralen phosphorzuren kalk.]
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de welwillende bemoeijingen van Z. Exc. den toenmaligen Gouverneur Generaal

van Nederlandsch Indië, van het Ministerie van Koloniën eenige exemplaren

van Nautilus Poinpilius, waaronder zich meerdere inunneiijke, in verschillenden

toestand van gaaTheid bevonden; ofschoon zij dus voor de onderzoeking der

inwendige deelen niet alle evenzeer geschikt waren, vertoonden zij echter

al de uiterlijke deelen ,ongeschonden, en stemden, tot in de kleinste bijzonder-

heden, met het in 1847 waargenomen voorwerp overeen *).

Ik behoef daarom thans niet langer met eene gissing te volstaan, maar kan

met volkomen zekerheid zeggen, dat er in de uitwendige deelen bij beide

geslachten van Nautilus Pompilius een merkwaardig en standvastig verschil

bestaat. Dat verschil volledig te doen kennen en met genoegzame afbeel-

dingen op te helderen, is het hoofddoel mijner tegenwoordige niededeeling

aan de Akadeniie der Wetenschappen. Om de duidelijkheid te bevorderen

zal ik mij onthouden van eene verwijzing tot mijn vorig opstel. Met ruimer

hulpmiddelen toegerust, komt het mij beter voor, eene nieuwe en zamenhan-

gende beschrijving te ontwerpen, dan slechts aan te vullen, 't geen vroeger

beschreven was, en dus mijne waarnemingen voor hen, die de vroegere niet

genoegzaam kennen, minder vruchtbaar, en zelfs voor ben, die ze willen raad-

plegen, minder duidelijk Ic maken. Ik zal daarbij ook de beschrijving en af-

beelding voegen der inwendige mannelijke geslachtsdeelen, die ik thans voor

liet eerst ontleedkundig heb onderzocht. Hier is echter veel ter nadere nasporing

overig gebleven, en sommige punten zullen misschien altijd duister blijven,

zoo lang het onderzoek alleen tot voorwerpen, die reeds maanden lang in

wijngeest bewaard waren, beperkt blijft. Het is daarom te wenschen, dat deze,

gelijk vele andere bijzonderheden in de ontleedkunde der dieren, op de plaats zelve

door zorgvuldige waarnemers, die in onze Koloniën gevestigd zijn, vroeger of

later mogen worden nagespoord. Ik acht mij zeker gelukkig, door deze verhan-

deling althans eenige nieuwe feilen aan het licht gebragt, en iets te hebben

toegevoegd tot de ontleedkunde van den Nautilus, die door eenen zoo voor-

treflelijken onderzoeker alsH. Owe> een voorwerp der algemeene belangstelling

van alle dierkundigen geworden is; maar ik kan nogtans daarbij den schroom niet

*) Zijn bij Nautilus Pompilius de mnnnelijkc voorwerpen minder talrijk dun do vrouwelijke? Zoo
iets zou men bijkans vermoeden, te meer daar het van andere Ceplialopoden is opgeteekend, bepaal-

delijk door Delle Cui.\jE. Dlvebxoy vond onder 200 exemplaren van Z,o/ijo sleclits dertig mannelijke
voorwerpen.
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onderdrukken van hem haiKl passibus aeqtds na te treden, en houde mij overtuigd,

dat eene meer geoefende hand en een scherpzigtiger oog van de mij te beurt geval-

len gelegenheid ongetwijfeld een vruchtbaarder gebruik zouden hebben gemaakt.

I.

UITWENDIGE VORM VAPI DE!V MANNELIJKEN IVAUTILUS POMPILIUS L.

Bij den niannelijken en vrouwelijken Nautilus is de algemeene inrigtin^ van

het ligchaam dezelfde. Het bestaat uit twee hoofddeelen, een vaster en meer
spierachtig, voorste gedeelte, hetwelk de werktuigen der beweging en der zin-

nen bevat en den hoornachtigen bek omsluit, en een dunvliezigen zak, waarin

de ingewanden vervat zijn. Deze zak gaat in zijn voorste gedeelte in eeneu

stevigen huidlap, die mantel genoemd wordt, over, en opent zich naar bui-

ten onder het eerste gedeelte, door den, uit twee over elkander liggende

lappen gevormden trechter *).

In de eerste afdeeling onderscheiden wij in de eerste plaats de kap. Zoo

noemt OwEPf eene vleezige schijf, die de opening der schaal inneemt, van

achteren hooger is, zacht glooijende naar voren loopt en dus eene wig-

vormige gedaante heeft. Zij is omtrent 1 decimeter lang en op het breedste

•) Nu eens is in den trechter de regter, dan weder de linkerlap over de andere lieengeslagen.

Deze, van onderen open trechter is eene aanmerkelijke bijzonderheid, ter« ijl bij de overige Cephalopoden

(de tweekipunigen) de trechter een gesloten kanaal is. ik heb vroeger leeds doen opmerken, dat deze

inrigtins bij de Ccphalopmta telrabraitcliiata (den Naiillliis) als eene blijvende embryonale structuur

kan beschouwd worden, daar, volgens Köllikee's waarnemingen, de trechter in den aanvang bij de

tweekicuwige Cephalopoden uit twee, zijdelings afgescheiden deelen bestaat. lïntwkkelungsgeschichle

der Cephalopoden von Dr. A. Kölliker. Ziirich lSt3. 4'. S. 'U.

Ik wil hier in het voorbijgaan nogmaals opmerken, dat de opening, waardoor, volgens Owen, de

mantel ter doorlating van den trechter doorboord zoude zijn {Memoir on Ihe Nautilus p. 9), volstrekt

niet bestaat. De mantel heeft eenen gelijken vrijen rand, waarop het uilcinde van den trechter rust.

Ik moet dus de opvatting weerspreken, waarloe li_i;telijk de, na mijna Contributions verschenen tweede

uitgave van OwiS's Lectures on Ihe comparatwe Jnalomy af the invcrlcbratcd Animal. Londonl855

aanleiding zou geven, waar wij bl. 579 nogmaals lezen: «The margin or collar of the mantte.... is

perforated below for the passage of the muscular expiralory and excrctory tube caltcd the funncl."

Deze woorden schijnen bij vergissing uit de vorige uitgave der Lcclures overgenomen. (1843, p. 31C).
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gedeelte, bij mannelijke voorwerpen, 7§ tot 9 centimeters breed. Van aclile-

ren is de kap in het midden uitgesneden; deze, omtrent 4 centimeters diepe,

uitsnijding beantwoordt aan de daar, binnen in de opening uitpuilende, win-

ding der schaal. Eene langwerpige groef op de bovenvlakte scheidt deze kap

in twee zijdelingscho deolen; de bovenvlakte is daarenboven met dwarse

groeven gerimpeld, die, vooral naar voren, met andere, in de lengte loopende

iijnere sleuven kruisen; zij is bedekt met vele, verspreid staande knobbeltjes

van ongelijke grootte, waarvan de grootste naar de papillae vallatae der men-

schelijke tong gelijken. Onder den voorrand der kap ziet men aan weers-

zijde van de middelgroef, op nagenoeg \ centimeter afstand, eene dwarse

insnijding of opening, waaruit een grijs-zwartachtig, geringd voclertje kan

worden uitgestoken; binnen in de kap strekken zicii deze voelertjcs tot om-
trent 4j centimeter uit. Aan elke zijde dor kap ligt het dikke buitenste

omkleedsel van den kop in achttien inkervingen verdeeld *]. Deze inkervin-

gen of slippen zijn naar achteren zamengegroeid en als tot een kelk verbonden

;

de onderste inkervingen sluiten boven den trechter aan één, en zijn hier door

eenen dikken, naar voren uitgesneden rand verbonden. Vier dezer slippen

liggen meer naar buiten en naar achteren; de overigen vormen als het ware

een' vcrticillus; aan de binneiivlakle vormen al deze slippen met de kap een

zamenhangend geheel, hetwelk als uitwendig bekleedsel de vleezigc mond-

massa, waarin de kaken liggen, kringswijs omgeeft. De eerste slip, die aan

beide zijden op de kap volgt, sluit zich daaraan onmiddellijk aan, en vormt

van boven en van voren, als het ware, een zoom om de kap, van dezelfde

kleur en oppervlakte als dit deel; de overige slippen liggen ter zijde on naar

beneden, en zijn in de opening van de schaal niet zigtbaar, door welke zij ter

zijde bedekt worden; zij zijn bleeker van kleur, en vertoonen wel rimpels,

maar geene knobbeltjes of tepeltjes. In elk der slippen is een geringd voelertje

vervat van dezelfde kleur als de twee voelertjes der kap. Deze voelertjcs

.steken nu eens meer, dan minder uit de openingen der slippen uit, in welk

opzigt er groot verschil lusschen verschillende voorwerpen heerscht; zij kun-

nen zich echter geheel binnen die slippen terug trekken. Oavept heeft leregt

opgemerkt, dal de kap uit de vergroeijing van de twee bovenste slippen dezer

kransvormige, vleezigc omhulling van den mond gevormd is.

[n deze deelen is geen aanmerkelijk verschil met de vrouwelijke voorwcr-

) By een voorwerp zag ik er naii de regtcrzijdu slechts zeventien.
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pen, welke tot nog toe onderzocht waren. liet verschil vertoont zich althans

niet in het aantal der voelerdragende slippen; maar het schijnt daarentegen,

dat hierin eenig verschil, dat van het geslacht onafhankelijk is, kan plaats

hebben. Oweiv telde althans builen de kap negentien slippen aan weers-

zijde, bij het voorwerp, dat door hem onderzocht word *). Achttien schijnt

hier echter het normaal getal te zijn, dat ik zoo wel bij mannelijke als vrou-

welijke voorwerpen waarnam en 't geen ook Valencienives bij zijn voorwerp

vond
-f).

Het komt mij overigens niet onwaarschijnlijk voor, dat er in de ge-

daante der kap een sexueel verschil bestaat, en dat zij, bij dezelfde gemid-

delde lengte, omtrent '2 centimeters smaller is bij vrouwelijke voorwerpen.

Daarmede is ook een verschil in de gedaante der schaal verbonden; bij man-

nelijke voorwerpen is zij aan de opening breeder en boller, meer zijdelings

zamengedrukt bij vrouwelijke dieren. Ook is de rand der opening van de

schaal bij het mannelijke dier, zoo het mij voorkomt, sterker gegolfd, bij het

vrouwelijke meer gelijk.

Deze onderscheidingen zijn echter van geringe beteekenis in vergelijking van

hetgeen ons het onderzoek der meer inwendig geplaatste slippen aanbiedt, die

Oaves processus lahiales noemt. Wanneer wij bij den Naulilus, van welk

geslacht hij ook zijn moge, de dikte der kap in het midden doorsneden heb-

ben, en nu de uitwendige slippen naar weerszijde van elkander verwijderen,

dan zien wij, dat de gladde binnenhuid, die de geheele, door deze slippen en

de kap gevormde scheede inwendig bedekt, eene huidplooi afgeeft, waaraan zich

vleezige verdikkingen aanhechten. Deze zijn in slippen verdeeld, welke kokers

vormen, waardoor retractile voelers, gelijk aan de buitenste, maar kleiner dan deze,

worden ingesloten. Beschouwen wij nu deze inrigting in de eerste plaats bij

mannelijke voorwerpen eenigzins nader §). De huidplooi, waarvan wij spraken,

hecht zich hier naar onder toe met een vrijen rand aan de binnenzijde van

den uitwendigen kring van tasters; de randen van inhechting van de linker-

*) Memoir on the Nautilus p. 13.

f) Wanneer ik vroeger heb opgegeven, Trans, of the Zool. Soc. IV. 1 p. 2 1, dat ValeNCIENNes

er slechts zeventien telde, moet ik zulks thans als eene dualing herroepen. Mijn missing ontstond

daaruit, dat ik niet had bedacht, dat Valenciennes de aan den buitenrand der kap liggende eerste

slip als een deel der kap beschouwde, die dus bij hem aan weerszijde twee voclcrtjcs doorlaat. Ik

vermoed, dat het op dezelfde wijze verklaard moet wordi'n, wanneer W. Vrolik ook van zeventien

groote tasters aan weerszijde spreekt, TijdschriJ't uitgegeven door de Eerste Klasse van het Koninkl.

Ncderl. Instituut II. bl. 323.

§) Vergel. PI. l en hare verklaring.
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en regterzijde der huidplooi staan bier omtrent 45 niillim. van elkander ver-

wijderd. Aan deze plooi is naar boven toe eene vleezige verdikking [labial

process) op te merken van nagenoeg 5 centimeters lengte, die zich aan den

voorrand in acht platte, vingervormige scheeden splitst. Door elk dezer scheeden

gaat een geringd voelertje. De twee bovenste slippen zijn kort, beneden aan

het voetstuk der plaatvormige verdikking geplaatst, en naar achteren omgebo-

gen; de zes overige slippen zijn hooger geplaatst en langer. Aan de reg-

terzijde is deze gevingerde lap breeder dan aan de linkerzijde *). Aan de

buitenzijde derzelfde huidplooi, maar nogtans mede uit haar ontspringende, ligt

naar beneden toe, aan den reglerkant, een kleiner, vleezige lap, die zich in

vier voelerdragende slippen splitst- Aan de linkerzijde ligt op dezelfde plaats,

maar zich naar achteren verder uitstrekkende en duidelijker van de plooi ge-

scheiden, een groot en dik ligchaam, dat uit de vereeniging van vier, onge-

meen ontwikkelde en gewijzigde tentacula bestaat. Wij noemen dit deel,

waarop wij later terug komen, den spadix. Het is het meest kenmerkende

deel van den mannelijken Nautilus.

Behalve deze lappen en de daarin vervatte voelertjes vindt men tusscheu

den uitwendigen kring van groote tasterslippen geene andere deelen. De

meermalen genoemde plooi gaat van boven naar binnen in de huid over, die

de vleezige, groote, ronde spiermassa, welke den bek omgeeft, kringvormig

bedekt, en welke rondom de punt der kaken in vele korte en gekromde

draadjes, even als in een rand van franje, eindigt. Aan het naar onderen

liggend verbindingsdeel der uitwendige groote voelerdragende slippen vindt

men van binnen vele groeven, die aan den uitgesneden voorrand van die

commissuur evenwijdig zijn, en ter zijde en meer naar achteren zijn kleine

holten, waardoor dit deel een netvormig aanzien verkrijgt. Eene voortzetting

der huid klimt, op omtrent 1 centimeter afstand achter dien uitgesneden rand,

als dun omkleedsel naar boven, om hel door Owen dus genoemde tongbeen

en den geheelcn spiertoestel der kaken te bedekken, en gaat in de, van de

rugzijde ontspringende huid over of liever maakt daarmede óóu geheel uit.

Naar onderen toe vormt dit vlies echter nog eene duplicaluur, een' blinden

langwerpigen zak, die een zamengesteltl orgaan omkleedt- Uit de dwarssplect,

boven aan die duplicatuur, komt dit orgaan ten deele met zijnen bovenrand

te voorschijn- Dit deel is omtrent H m. m. breed en 18 m. m. lang, heeft

•) De breedie bedraagt nan de linkerzijde omtrent 1, aan de regterzijde 2 eenlimcters.
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eene eironde, aan de bovenvlakte bolle, aan de onderzijde platte gedaante,

en ligt als een klein kussen onder en achter het tongbeen en tegen de on-

dervlakte van den aanvang van den slokdarm. Opent men de huidplooi, waarin

het besloten ligt, dan ziet men, dat het orgaan uit twee zijdelingsche deelen

bestaat, van een boonvormige gedaante, die van voren met eenen bollen rand

naar elkander gekeerd zijn. Deze Iwee randen zijn door 7 of meer inker-

vingen *), van twee tot drie m. m. diep, in platte, viervlakkige, naar binnen

toe smaller wordende slijipen verdeeld. Als men door eene overlangsclie snede

de twee zijdelingsche deelen van elkander scheidt, dan ziet men in elk dezer

deelen nog nagenoeg veertien, zeer dunne plaatjes, die schuins naar den bin-

nenrand en naar beneden loopen; het buitenste dezer plaatjes ligt tegen een

kolfvormig, glad deel, dat naar beneden toe broeder wordt. Aan de buitenzijde

van dit deel ligt eene kleine holle tusschen den vrij dikken buitenwand, die

door dwarse, losse vezels gevormd wordt.

Vergelijken wij nu deze inrigting met die, welke bij de vrouwelijke voor-

werpen van Nautilus voorkomt (vergel. PI. V). llicr zijn aan weerszijde twee

lappen, die in vingervormigc slippen verdeeld zijn •{•). Het bovenste paar is

breeder, en draagt gewoonlijk ol' bijkans altijd twaalf voelertjes §). De huidplooi,

die deze lappen aan de onderzijde met de buitenste groote taster-slippen vereenigt,

is door eene menigte fijnvliezige blaadjes bedekt, die in twee groepen ge-

scheiden zijn**). Het onderste paar ligt binnen den kring van het bovenste

paar en onmiddellijk tegen de vleezige massa, die de kaken omgeeft. Deze

onderste lappen zijn smaller ; zij ontslaan met een steelvormig deel, dat naar

voren toe in een breeder, hnndvormig deel overgaat, en terzijde tegen de

vleezige mondmassa opklimt. Ik vond hier zestien voelertjes aan de regier-.

*) In liet in 1847 door mij onderzoclit voorwerp vond ik tien of elf vnn deze letragonale slippen.

TransMt. o/ (hc zool. Soc. IV. ]. p. 27. PI. 8. fig. <J.

t) « Four processes, wliich may bc lermed labial" Owen, Hfem. on the Nautilus, p. 14. Va-

LENciENNES, die eene vrij gedwongenc analogie met de armen der dibrancliiata tracht voor te staan,

noemt deze deelen bras internes.

§) Hier vonden Owen en W. Vbolik twaalf tcntacula, waarmede ook mijne waarnemingen stenla

overeenkwamen; Vale.n'piennes vond dertien tenlacula, t. a. p. p. 274.

••) Daar dit deel door Owen en Valenciennes niet behoorlijk is afgebeeld, meenden wij daarvan

eene figuur bij onze tegenwoordige Verhandeling te moeten voegen. (Zie onze laatste plaat, fig. 4 |3 )

30
«IS- E.N ISATLL'nK. VEHII. |iE« KO.M.NKI.. AKAÜEMIE. DEEL III. *
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veertien aan de linkerzijde *). Tusschen deze binnenste voclerdragende slip-

pen ligt, onder de vlcezige massa van den mond^ een uit achttien of zeven-

tien plooijcn gevormd deel, 't geen Owen voor het reukorgaan hield, maar

't geen, naar mijne nieening, als eene voortzetting van den kring der inwen-

dige tentacula, die hier in rudimcnlairen toestand aanwezig zijn, moet be-

schouwd worden. Dit deel ligt op de fijnvliezige blaadjes van de commissuur

der vorige slippen.

Men ziet gcvolgelijk, dat hier een scxuccl verschil plaats heeft. Dit ver-

schil moet echter in zijnen aard nog nader onderzocht worden. Men zou kunnen

aannemen, dat bij den mannelijken Nautilus, even als bij den vrouwelijken,

twee paren van processus labialcs aanwezig waren. Het eerste paar zou dan

bij den eersten bovcti en inwendig geplaatst zijn, en acht voelertjcs dragen,

terwijl het bij de vrouwelijke voorwerpen boven en uilwendig gelegen is, en

twaalf voelertjes draagt; het tweede paar zou zich door het gering getal van

slechts vier tentacula en meer nog doordien het builen de bovenste slippen

ligt, van de onderste proccssus labiales van hot wijljo onderscheiden.

Vroeger heb ik het verschil in dien zin opgevat f). Nader onderzoek bragt

mij echter tot eene andere opvatting, die mij meer aannemelijk voorkomt.

Beide slippen toch zijn bij bet mannelijk voorwerp aan dezelfde huid|)looi

bevestigd, hoezeer de onderste slip aan de buitenzijde van die huidplooi ligt.

Ik geloof daarom, dat deze twee groepen van voelertjes bij den mannelijken

Nautilus slechts aan één paar van de labiale slippen van den vrouwelijken

Nautilus beantwoorden, en dat zij ten koste van bet andere paar ontwikkeld

zijn. De connnissuur aan de onderzijde leert, dat liet paar, waaraan zij be-

antwoorden, dat der buitenste labiale slippen van den vrouwelijken Nautilus

is. In deze opvatting komt ook het getal voelertjes in beide sexen overeen

(8+4 bij het mannelijk dier, 12 bij het vrouwelijke).

Het sexucel verschil kan nu klaarder worden aangewezen. Bij het mannelijk

•) Bij één voonverp vond ik veertien aan de regier-, dertien aan de linkerzijde. Owen geeft

aan deze slippen, even als aan de buitenste labiale slippen, twaalf voelertjes. Mcmoir p. 14; Valen-

C1EXNE3 geeft voor dit getal aan weerszijde dertien op; \V. Vrolik veertien. Er schijnt dus hier

eenig individueel verschil te bestaan, maar een grooter aantal dan bij de buitenste labiale slippen

moet echter als regel beschouwd worden.

+) Tijdschr. uitgeg. door de eerste Klasse van het Koninkl. Nederl. Instituut. I.jp. 71; Trnnsnct.

of the zool. Soc. IV, 1. p. 26, 27.
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dier zijn de buitenste labiale slippen in twee afdeelingen gescheiden, waarvan
de onderste naar beneden ligt en vier voelertjes draagt. Aan de linkerzijde

is deze groep van vier tasters tot den spadix ontwikkeld. De onderste of

binnenste labiale slippen schijnen bij het mannelijke dier te ontbreken. Als
rai'imculaïro processiis labiales inlcrni of m/er/ores kunnen echter misschien de
deelen bpschouwd worden, die, aan de binnenste commissuur, het onder de tong

en de kaken liggend orgaan zamenstellen. De uitspringende blaadjes in dat deel

beantwoorden dan in cenc grootere fijnheid aan die plaatjes, welke bij Oweiy,
in zijne beschrijving van vrouwelijken Nautilus den naam van reukorgaan dragen.

De fijne vliezige deelen daarentegen, die bij de commissuur der uitwendige

labiale slippen bij het wijfje aanwezig zijn, ontbreken bij het mannelijk dier

geheel, en worden door het netvormig weefsel vervangen, dat de vereeniging

der buitenste tasterdragende slippen van binnen bedekt.

Keeren wij thans tot den spadix aan de linkerzijde van den mannelijken

Nautilus terug. Dit ligchaam is G of 7 centimeters lang, 4| of 5 centimeters

hoog, en aan den grond o centimeters breed. Eene dwarse doorsnede (PI. 1,

fig. V) toont overtuigend aan, dat het uit vier lentacula bestaat, waarvan vooral

drie zich door bijzonderen omvang onderscheiden, en welker scheeden onderling

vergroeid zijn *). Het onderste voelertje heeft slechts eene korte vliezige schcede

aan den grond, en ligt overigens vrij langs den onderrand aan de buitenzijde

van het, door de drie overige voelertjes gevormde hoofdligchaam van den

spadix. Op de buitenzijde der vliezige scheede van het bovenste tentaculum

van den spadix ligt, digt bij den voorrand, eene platte schijf van eene lang-

werpig ronde gedaante van 2§ centimeter in de kleinere middellijn on o cen-

timeters in de lengte. Deze schijf is met vele kleine, ronde gaatjes doorboord,

die door cenigzins verhevene randen omzoomd zijn; zij liggen op nagenoeg

i ni. m. afstand van elkander, op sommige plaatsen echter digler bijeen. Eene

overlangsche doorsnede van de dikte der schijf toont, dal zij uit vele fdlliciili

bestaat, welke loodiegt op hare oppervlakte slaan, zich door zakvormige ver-

wijdingen aan de wanden onderscheiden en hare openingen hebben in de zoo

even vermelde gaatjes.

•) Deze tcntaoula vertooncn voor het bloote oog eene structuur, welke met die bij de grwoiie

tcntacula onder liet mikroskoop wordt waargenomen, overeenkomt. Vcrgc!. li. Owr.N, On the

structure and homologij of ihe ccphalic lenlacles in Ihe pearly Nauliltts. Anuuls and Mug. nf iml.

Iliil. XII. 1843. p. 308.

30*
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In den mantel, om iets van het tweede hoofddeel des ligchaams (bl. 5)

hier bij te voegen, ontbreken de twee uitpuilingen, die aan het onderste ge-

deelte van dit deel bij het vrouwelijke dier aanwezig zijn*). Het klierachtig,

uit vele platen zamengesteld deel, dat bij den vrouwelijken Nautilus daar

ter plaatse aan de binnenzijde van den mantel gehecht is, ontbreekt bij den

mannelijken Nautilus, waardoor dus Owen's meening bevestigd wordt, die

dit deel in verband met de voortplantingswerktuigcn beschouwde, en daar-

aan de afscheiding van een omkleedsel der eijeren toeschreef f). Verder

kwam het mij voor, dat de mantel bij den mannelijken Nautilus korter is en

de oogen bijkans onbedekt laat, terwijl de rand van den mantel bij de vrou-

welijke voorwerpen over het midden van de voorvlakte der gestoelde oogbollen

heenloopt.

II.

MANNELIJKE VOORTPLANTINGSWERKTUIGEIT YAH DEN NAUTILUS.

Wanneer wij, na den mantel teruggeslagen of weggesneden te hebben, den

Nautilus aan de onderzijde beschouwen, dan vinden wij bij dit dier cene ruimte

of holte, die van de ingewandsholte afgescheiden is en de vier kieuwen beval.

De plaatsing der in dezen kicmznk ziglbare deelen komt bij den mannelijken

Nautilus over 't geheel mot dien dor gelijksoortige doelen bij hot vrouwelijk dier

overeen. De roede ligt echter niet of naauwelijks aan onze linkerhand, gelijk

de opening van den eijerleidor of de vulva bij het wijfje §), maar bijkans ge-

heel in de nicdiane lijn, tusschen den anus en den Irochter. Deze roede is

van eene stomp-kegelvormige gedaante; aan de rugvlakte is zij bijkans tot aan

*) OwEN ilemoir p. 9, PI. I e. PI. II f. 1 e. ; vergelijk mijne afbeeldingen, Transact. nj' the

zool Soc. IV. 1. PI. 5 b. PI. 6, fig. i h. h.

t) » -^ glandular apparalus , whkli, if nat pcculiar io, is in all probabilUij more strongli/

devclnped i/i the femate Ihan in l/ie male Nautilus Pompilius," p. 9. Zie verder de beschrijving vnn

dit deel, ald. p. ii.

§) Dat is aan de regterzijde van het dier, 'iwelk in deze ligging den rug van ons afkeert. Zie

mijne afb. Transact. of the zool. Soc. I. I. PI. 7. fig. 4.
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het uiteinde vastgegroeid aan de huid, welke tusschen twee groote spierko-

lonimen (de groote schaalspieren) is uitgespannen, en waardoor de ingewands-

holte van den kieuwzak wordt afgescheiden. Aan onze linkerhand, dus— daar

wij het dier hier van de onderzijde zien — aan de regterzijde van het dier,

onderscheidt men, tusschen den anus en de eerste kieuw, aan den grond van

den penis, eene holvormige uilpuiling, welke door eene daaronder liggende hlaas

(den spermophoren-zak) veroorzaakt wordt. (PI. H, fig. YIII, PI. IV, fig. XIII.)

Beschouwen wij echter, vóórdat wij deze uitwendige deelen verder nagaan, de

inwendige organen der voortplanting. Zij heslaan hoofdzakelijk uit twee kfieren,

heide van eene aanzienlijke grootte. (PI. III, fig. X, XI. PI. IV, XII). Wanneer

wij den zak, die de ingewanden hevat, van de rugzijde openen, dan vinden wij in

het achtereinde van dien zak, links van de spiermaag, de grootste dezer twee klie-

ren, die echter vooreen groot gedeelte door de lohben van de lever en aan de reg-

terzijde ook eenigermate door de maag bedekt is. (PI. III, fig. IX, 6.) Deze klier,

welke, naar de analogie van de overige cephalopoden, voor den zaadbal [testis)

moet gehouden worden *), is in een dun, wit vlies ingesloten, gelijk ook de overige

ingewanden door een dergelijk omkleedsel alle afzonderlijk ingesloten zijn -f).

Deze klier heeft eene lengte van omstreeks 7 centimeters en is op haar breedst

gedeelte 4 centimeters breed; zij overtreft alle ovsrige ingewanden, de groote

lever alleen uitgezonderd, in omvang en reikt met haren voorrand tot aan het

hart, alzoo bijkans de geheele lengte van den zak der ingewanden innemende.

Zij heeft eene platte, eivormige gedaante, en is aan de linker- of buitenzijde

door ecnen, vooral van hoven bolvormig uitpuilenden rand omschreven. Hoeft

men het dunne, maar sterke beklcedsel van dit deel weggenomen, dan vertoont

zich de zaadhal van eene bruinachtig gele kleur, en men ziet, dat hij in eene

onderste en bovenste helft, en, door schuins loopendc dwarsgroevcn, in eenige,

los vereenigde lobhen verdeeld is. Hij is uit eene menigte acini zamenge-

stold, die zich op de oppervlakte met hunne hlimie uiteinden als witte vlekken

•) Op dezelfde plaats, waar bij den mannelijken Nautilus de IcUis ligt, is bij het vrouwelijki» ditr

het ovurium geplaatst. OwEN zegt wel, dat de spiermaag ia den bodem van den ingcwands-zak links

en de eijerslok rcgts geplaatst is {Mcmoi'r on the pearly Nautilus, p. 20, § 4), maar dit is alleen

betrekkelijk op de ligging, waarin hot dier door hem onderzocht en afgebeeld werd (PI. 5), name-

lijk op den rug liggend en van de buikzijde gezien.

t) Het mikroskoop doet in dit vlies fijne, in de lengte loopendc vezels en eenige, min talrijke,

kruisende draden, benevens verspreide korrels of kernen opmerken.
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vortoonen. De eigenlijke zamcnslcUing van liet weefsel dezer acini is mij

niet duidelijk geworden; het mikroskoop loonde niels dan ecne korrelige massa.

Binnen in den testis ziet men witte buizen, die in eene aan de regterzijde

loopende buis {vas effcrens) zamenloojicn. Deze buis veilaat het weefsel van

den bal, loopt, voor een kort gedeelte in den zak van het bekleedsel, en

eindigt in een plat, kegelvormig uitsteeksel, met ecne kleine, schuinsche ope-

ning. De rand dezer papil vertoont straalvorniigo plooijen, en is met het

omkleedsel van den bal eng vereenigd, hetwelk bij de gemelde opening door-

boord is.

Boven en aan de regterzijde van den testis ligt eene tweede klier, van

ecne platte gedaante, Iangwcr[iig rond en kleiner dan de eerste *). Zij be-

staat gedeeltelijk uit vele kleine, aan plaatachtige, dwarse tussclicnschotten

geheclito lapjes, gevormd door mikroskopische, vingervormige blinde buisjes,

welker wanden uit cilinder- of kegelvormige cellen {cylindcr-epithelium) be-

slaan. In het voorste uiteinde dezer tweede goslaclitsklicr is een dwars geplaatst

zakje ingesloten, dat van onderen door haar weefsel vrij omgeven wordt. (PI. III,

lig. XIV. PI. IV, tig. XV.) Achter dit blaasje vertoont zich een melkachtig wit

ligchaam, waarin ik eerst later, door de opmciking van Dr. J. A. Bogaard,

Prosector aan de Loidschc Iloogcschool, die met mij de geslacbtsdeeien van den

Nautilus onderzocht, de kronkeling eener buis erkende. Het is mij gelukt, den

loop dier buis verder te vervolgen, 't geen, daar zij innig met het weefsel der

klier zamenhangt, en groolendeels in het binnenste van dat weefsel verborgen

ligt, eenige moeijelijkheid had. Met haar voorste uiteinde komt deze buis

lusschen eenen tweoslippigen tepel aan de regterzijde van het bovengemeld

blaasje uit, neemt dan eerst tegen den achterrand van het blaasje haren loop

naar de linkerzijde, vormt daarop sterke kronkelingen, die naar beneden en

naar boven gaan en digt bijeen liggen, gaat vervolgens, digi langs den reg-

terrand der klier, naar achteren, dringt wcilerom meer naar de diepte, en

eindigt eindelijk, als een fijn kanaal van nagenoeg g millim. in de doorsnede.

De, voor het bloote oog naauwelijks zigthare opening van dit fijne kanaal ligt

aan de linkerzijile der klier, welke aldaar ecne langwerjiige groeve vertoont

tegenover het kegelvoimig uitsteeksel, waarin hel vas e/ferens van den icsds

•) Het is mij nu gebleken, dat liet deze tweede klier was, welke ik in liet onvolledig voorwerp,

dat ik in 1847 onderzocht, >oor den Icslis aanzag («eene ronde massa, die uit de buikholte viel."'

Tijdschr. uitgej. door de eerste hiassc van hel Kon. NedcrI. Instituut 1. bl. 72).



AANGAANDE NAUTILUS POMPILIÜS L. 15

uitmondt. Door deze groeve wordt gemeld kegelvormig uiteinde in de na-
tuurlijke ligging der deelen opgenomen, en in hare diepte is cene langwerpige
spleet, welke tot eene kleine holte der klier geleidt, die met een vlies, dat
zwakke overlangsche plooijcn hezit, doch overigens glad is, bekleed wordt.
Boven in deze ruimte opent zich het dunne uiteinde van het gekronkelde
kanaal. Dit kanaal is dus de afvoerende buis {vas deferens), en de tweede
klier is derhalve voor een gedeelte als het omhulsel dier afvoerende buis te
beschouwen. Maar deze buis is tevens het uitloozingskanaal der afscheiding
van het kiierweefsel, waardoor zij henenloopt, en ongetwijfeld is zij nog
daarenboven zelve de zetel eener afscheiding, terwijl hare wanden hetzelfde
cilinder-epithelium vertoonen als de acini der omgevende klier. Deze wanden
zijn, vooral in het bovenste gedeelte, zeer dik, zoodat de inwendige ruimte in

geene verhouding staat tot den uitwendigen omvang. Deze heeft gemiddeld
op de doorsnede twee millimeters; naar voren toe wordt de buis van groo-
teren omvang, hoezeer niet gelijkmatig; twee hoofdvcrwijdingen, die zij aan-
biedt, hebben ruim drie millimeters in doorsnede.

Het blaasje, waarvan wij boven spraken, vormt een, naar de linkerzijde

blind uitloopend diverticuhm. De binnenvlakte van dit blaasje heeft aan de
regterzijde vele uitspringende, dwarse plooijen, en vertoont hier eene kleine

tweede opening, die onmiddellijk boven het uileinde van het vas deferens
ligt; rondom deze opening vormen de voormelde plooijen eenige kringen. Zij

is het onderste uiteinde eener, 4 of 5 millimeters lange buis, welker omvang
omtrent drie millimeters bedraagt. Deze buis heeft vrij dikke wanden, en vertoont

op hare binnenvlakte in de lengte loopcnde plooijcn. Zij geleidt naar den spcrmo-
phoren-zuk *), eene ronde blaas, met vrij stevige wanden, zoodat zij, ook geheel

ontledigd, niet zamenvalt. De inwendige holte van die blaas bezit talrijke

uitspringende, in de lengte loopcnde plooijen, en wordt door een schuins loopend

tusschenschot met ecnen vrijen voorrand in twee, van boven met elkander

zamenhangende holten verdeeld (PI. lil, lig. XIV. ws. .<t/). <(//.). Deze blaas gaat

onmiddellijk in het kanaal der roede [Aa urcthra scminalis) over, hetwelk mede
overlangsche, sterk uitspringende jdooijen vertoont. De dikke wanden van dit

kanaal, die den lienis vormen, beslaan uit een vrij stevig weefsel; op de door-

•) De franschfi schrijvers over de ontleedkunde der Cephalopodcn noemen dit deel poch» need-

hamicnne, naar Needham, dien men gewoon is als den oiililekkcr dur siicraiophorenltc bescliouwcn.
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kliefde oppervlakte bespeurt men eenige ronde gaatjes, die doorgesneden bloed-

vaatjes scliijnen te zijn. Aan het einde van den penis vertoont zich het uit-

einde van de urelhra seminalis als eene dwarse opening, door eenen dikken

rand omgeven, die door inkervingen in eenige knobbels verdeeld wordt; aan

de naar onderen gekeerde vlakte zijn vooral twee dergelijke knobbels duidelijk

te onderscheiden.

In een door mij onderzocht voorwerp, dat in het tijdperk van geslachts-

orgasmus gestorven was, zag ik den spermopliorcnzak, door zijnen inhoud sterk

gespannen, de geheele ruimte tusschen den anus en den grond dor roede,

naast de voorste regterkieuw innemen, terwijl een spermophoor den penis op-

vulde en ten deele uit zijne opening te voorschijn kwam.

De door mij bij Nautilus gevonden deelen vertoonen over 't geheel den-

zelfden typus, dien wij in de mannelijke geslachtsdeelen der twcekieuwige

cephalopoden opmerken. Het kanaal, dat wij als vas defercns hebben aange-

duid, komt in zijn bovenste wijdere, met dikke wanden voorziene gedeelte

met het deel overeen, dal Cuviek bij Octopus als vcsicula seminalis aanwijst.

Het blaasje, waarin deze buis uitkomt, kan met het deel worden vergeleken,

dat deze beroemde onlleedkundige en anderen na hem als ;)ros/fl<a beschouwen,

hoezeer het met meer regt voor eene vcsicula seminalis kan worden gehouden.

Het klierwcefsel, dat het vas defcrens omgeeft en bedekt, schijnt bij de overige

cephalopoden te ontbreken. Door de kleinheid van de spermophoren-zak on

eenige andere bijzonderheden nadert Octopus, meer dan Sepia en Loligo,

tot den Nautilus; ook in de spcrmophoren is eene naauwcre verwantschap

van den Nautilus met Octopus, dan met de tienarmige cephalopoden op te

merken.

In het boveneinde van de afvoerende buis (dat deel 't welk aan de vcsi-

cula spermatica der schrijvers beantwoordt) vond ik reeds onvolkomene, nog

zeer weeke spermophorcn; zij waren meer ontwikkeld in de kleine blaas, waarin

die buis uitkomt; maar eene meerdere vastheid en eene bepaalde kronkeling in

spiraalswijzc windingen verkrijgen zij eerst in den zak, waarin zij zich onder

den penis verzamelen.

Uit dezen Ncedliamschon zak, die ongetwijfeld contractiel is, worden de

spermopboren in het kanaal van den penis en van daar in den kiemzak ge-

bragt. Daaruit geraken zij, hetzij door den trechter, hetzij langs den vrijen

rand van den mantel, naar boven tot de onderscheidene deelen, die als voc-

lerdragende slippen den spierachtigen bol van den mond omgeven.
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Dat aldaar de spermophorcn, voor dat zij uit de opening van de schaal

uitgaan, om in de schaal van eenon vrouwelijkcn Nautilus te geraken, eenigen

tijd vertoeven, is mij ten stelligste gehlekou. In drie voorwerpen heb ik ze

daar aangetroiren en in alle op dezelfde plaats, (zie PI. II, fig. III, x). Het was

namelijk aan de rugzijde, onder de kap, en wel tusschen de twee kleinere, eerste

voelertjes van de beide proccssus labütles, terwijl die van de linkerzijde ze als

twee vingers omgaven, en er oene holte aan den grond van den regier voelerdra-

genden lap, door eone, het spermophoor omsluitende blaas als was ingedrukt.

WanI de spcrinophorcn liggen hier niet onhedehl ; integendeel zijn zij ingesloten in

een rond, bruin blaasje, dat nagenoeg 18 millimeters lang en 15m. m. breed

is, en waarvan de wanden, uil drie of vier, op elkander liggende, structuurlooze

vliezen bestaan.

Ik houde deze omhulling van het spermophoor voor eene der opmerkelijkste

bijzonderheden, welke het onderzoek van den mannelijken Nautilus mij heeft doen

kennen, liet insluiten der spermophorcn in dit blaasje moet noodwendig hebben

plaats gehad, nadat zij door den penis zijn heengegaan. Al had ik niet, gelijk

ik boven (hl. 1(5) vermeldde, spermophorcn in het kanaal van den penis werkelijk

aangetrofl'en, die nog niet in dergelijk blaasje waren ingesloten, dan zou toch de

aanzienlijke grootte der blaas in strijd zijn met de mogelijkheid van eenen door-

gang door dat kanaal. De vliezen dezer blaas worden dus builen de holte der

ingewanden afgescheiden. Waar en door welke declen geschiedt deze afscheiding?

Op deze vraag kan ik slechts door gissing antwoorden. In den kicuwzak ziet

men niets, 't geen die afscheiding zou kunnen bewerken. Maar aan het andere

hoofddeel van het ligchaam zijn twee organen, die hier in aanmerking kunnen

komen. Men zou vooreerst kunnen meenen, dat de vele plooijen van het, achter

de onderkaak onder den slokdarm liggende orgaan, (hl. 8, U. PI. II. lig. VI , y,

fig. VII.) tot afscheiding dienen. In do tweede plaats moet hier de ronde klicr-

achlige schijf in aanmerking komen, die op de buiteiivlakte van den spadix

ligt. Terwijl het onzeker is of het eerslgenocmde deel eene sccernercnde

verrigting uitoefent, kan omtrent zulk eene verrigting bij het tweede gecnc

Iwijfeiing beslaan. Daaruit volgt echter nici, dal de afscheiding, die in ge-

melde schijf plaats lieofl, juist lot vorming van hel blaasje, dat de spermo-

phorcn insluit, dienen moet. Was het mij gelukt, in een vooiwerp spermo-

phorcn op den weg van den kicuwzak naar de rugzijde van Im'1 dii'r aan Ic

Ireiïcn, dan zonde deze zaak voor eene nadere hesli.ssing vatbaar zijn.

Ik ben niet in slaat op te helderen, hoe hel blaasje met spermophnren later

',7
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buiten de schaal van het niannehjkc dier wordt uitgeworpen. Eene wezent-

lijke paring kan er niet plaats hebben; niet alleen is de penis daartoe te

diep in den mantel gelegen en Ie kort, maar daarenboven toont de onihulling

der spermophoren, dat de uitwerping van het sperma door don penis reeds

eenigen tijd de bevruchting voorafgaat. Ik geloot' mij niet te vergissen, wan-

neer ik in de omsluiting van de spermophoren een middel zie om het sperma

eenigen tijd te bewaren en tegen de werking van het zeewater te bescher-

men, tot dat het op de plaats zijner bestemming, den kieuwzak van den

vrouwelijken Nautilus, gekomen is.

Wij willen ten slotte nog iets over de structuur der sperma tophorcn *) of sper-

mophoren mededeelen, vooi' zoo ver deze bij voorwerpen, die lang in wijngeest

bewaard werden, kon worden onderzocht. Het is bekend, dat het sperma der

cephalopoden in zonderlinge, vrij groote ligchaampjes is ingesloten, welke

onze SwAMMERDAM h\'] Scpid officiiialis het eerst beschreef als «witte en teere

pennekens, die zich in water bewegen en openbarsten"
"l-),

en welke Needhasi

bij Loliijo nader naspoorde, waardoor zij ook later den naam van corpora Necd-

hammiana veikregen hebben. Ik vond in het boven beschrevene blaasje, dat

onder de kap lag, altijd slechts één enkel spermophoor, en durf niet aanne-

men, dat het er twee zou kunnen bevatten. Dit spermophoor namelijk is van

eene buitengewone lengte, en ligt in het blaasje in vele kronkelingen op-

gerold, gelijk de spermophoren ook reeds in de vesicula seminalis gekron-

keld zijn. Het is mij gelukt er een te ontrollen, echter niet zonder dat

eenige stukken afbraken, en ik kon daardoor de lengte op ruim '27 centi-

meters bepalen. Dr. Boogaard bepaalt de lengte van een ander, door hem

gemeten spermophoor zelfs op 54 centimeters- Deze aanzienlijke lengte is

niet geheel zonder voorbeeld bij de overige cephalopoden; Milne Edwards
vond de spermophoren bij Oclopus vnlgaris 8 centimeters lang §) en H. Leic-

KART vond i)ij Oclopiis Carcnuc het spermophoor lirie voet lang [Zooloyiscltc

Untersuchungen, Drillcs Ilcfl, Giessen 1854, 4'. S. 98. Not. 2.). Het sper-

mophoor van den Nautilus is een rolrond buisje, niet overal even dik, ge-

middeld ^ m.m.; aan de beide einden loopt het smal uil. Het meest smalle

*) DüVERXOï verandert ilczen noam in dien vnn spermnpheren ; met eene geringe wijziging, vol-

gens de aanmerking vnn cenen beroemden Hellenist, schrijven wij liever spermophoren.

t) Biblia nalurae, p. S9ü.

§) Annalcs des Sc. nat., sec. Série, Tom. XVIII, 1S42. Zool. p. 339. PI. 14. Hg. 1.
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eind vertoont eene kleine ombuiging onder een scherpen lioeli; dit omgebo-
gen en dunne deel is omtrent 3 m. m. lang. Do spits eindelijk biedt in

een voorwerp nog een mikroskopisch aanhangsel aan, dat in twee slipjes ge-
splitst scheen te zijn, en onder eenen rcglen hoek van hot vroeger genoemde,
dunne deel afcinar.

De kleur van het spermophoor, zoo als dat buiten den penis voorkomt, is

bruingeel. Binnen in de holte van het spermophoor ligt een bandvormige, met
het bloote oog reeds zigtbare, draad van nagenoeg ^V m. m. breedte. Deze
draad is plat en in diglc kringen spiraalswijzo gebogen, even als de spiraal-

band in de luchtbuizen der insekten. Hij bestaat groolendcols uit spermato-
zoiden, die met hunne haarvormige uiteinden op den, in "t midden liggenden,

strucliiurloozen draad gehecht zijn *). Voor het overige verwijze ik mijne le-

zers naar de zorgvuldige, achter deze verhandeling gevoegde nasporingen van
Dr. Boogaard, en laat mijne, niet volledige aanteekeningcn liever achterwege,

dan dat zij bij den lezer door verschillende opvatting misschien tot eene on-
zekere meening en tot verwarring aanleiding zouden geven.

De structuur der corpora Ncedhammiana bij den inktvisch {Sepia oflici-

nalis) is naauwkeurig nagegaan door C. G. Carus, die echter zijne beschrij-

ving heeft ingerigt onder den indruk eener verkeerde voorstelling, als had
hij hier een dierlijk wezen, een' parasitischen diervorm voor zich f). Mis-
schien kan men met hetgeen hij als voormaag en maag zijner Nccdhamia cx-
pulsoria beschrijft, de deelen in het dunne uiteinde van het spermophoor van
den Nautilus vergelijken. Na deze beschrijving hebben wij van Peters eu

MiLNE Edwards §) en van den, lot zijnen dood toe onvernioeiden Diver-
NOY **) uitmuntende en uitvoerige waarnemiiigpn over de spermophoren bij

onderscheidene cephalopoden ontvangen. Bij den niet verschcn toestand der

*) Hetgeen ik vroeger als platte, langwerpig eironde, mikroskopisclie ligcliaiiicn, die aan don draad

hingen, besclireef (Tijdsclir. vuii de Ecrslc 1:1. van hei Koiiiiil.l. ycilirl. Insidmtl. I. bl. 72), beschouw
ik thans als afgescheurde vezels van den spiraalband.

t) Nccdhamia cxpidsuria Sepiae o/ficinalis. Bcschrieben vnd ahgcbildcl von Dr. C. G. Cauls.

Act. Acad. Leop. Carol. vol. XIX. P. 1. 1S29.

i) Door l.iatstgenoemden medegedeeld in Ann. des Sc. nul. 1. 1. p. 331— ^17.

••) Mem. de t'Acad. des .Scierice.t, XXIII, 1850. Afzonderlijk afgedrukt onder den titel Vi.n Fiwj-

ments sur les organes de géneratinn de divers animaux, p. 111—114, wiinr men ook een volledig

historisch overzigt over dit onderwerp aantreft, waarmede men knn vergelijken dat, hetwelk voor

verscheidene jaren door F. S. Leuckaut werd gegeven in zijne Zoologische llriirhslüclce, II. Stutt-

;J7*
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voorwerpen van ons onderzoek kan echter eeno vergelijking met deze waar-

nemingen niet zeer vruchtbaar zijn. Aan punten van overeenkomst ontbreekt

het zeker niet, en, zoo ver ik naar den tegcnwoordigen toestand onzer kennis

mag oordeelen, zijn het vooral de spermophoren van Octopus, welke de naaste

analogie met die van den Nautilus hebben. Door hunne buitengewone lengte

onderscheiden zich echter de spermophoren van Nautilus van de meeste, en

door hare oprolling in digte kronkelingen van alle, tot nog toe waargenomen

Needhamsche ligchamen.

gart, ISll. i". S. 93— 103. Bij Nautilus is het spermophoor bijna geheel ingenomen door het

reservoir spermalique, dat spiraalswijs gekronkeld is ; het apparcü éjacuhtloire neemt, zoo het al

aanwezig mogt zijn, slechts eene kleine ruimte in.
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BERIGT OMTRENT MIKROSKOPISCHE ONDERZOEKINGEN VAN DE

SPERMOPHOREN VAN NAUTILUS POMPILIÜS.

DOOR

Dr. J. A. B o o C A A R D.

Dé vorm der spermophoren is in het algemeen rolrond, terwijl zij naar tle

beide einden spits toeloopen; dikwijls ziet men echter (vooral aan de concave

zijde der talrijke kronkelingen) een of meer longitudinale plooijen in hunne
omhulsels. Nabij de uiteinden zijn de spermophoren min ot' meer afgeplat en

aan het eene uiteinde, dat zich door eene geringere dikte onderscheidt, bo-

vendien haakvormig gebogen; zij eindigen, naar het schijnt aan beide zijden,

met een fijn maar tamelijk vast, spits uitloopend aanhangsel van omstreeks

1,5 millim. lengte en, aan zijn begin, 0,5 millim. dikte.

De kronkels der spermophoren hebben eene zekere regelmatigheid : de beide

helften zijn elk afzonderlijk gekronkeld en zóó naar elkander toe gebogen,

dat het middelste gedeelte van het spermophoor aan een der uiteinden van

de langwerpige, gekronkelde massa ligt; dit gedeelte komt ook het eerst

uit den penis te voorschijn. — De oorzaak van deze bijzonderheid is blijk-

baar in den vorm van den spermophorenzak te zoeken, die onmiddellijk achter

den penis ligt; wanneer het spermophoor in dezen zak komt, wordt het einde,

dat het eerst opgenomen wordt, langzamerhand over den rand van het tus-

schenschot in de tweede afdeeling van den zak gedrongen, terwijl het an-

dere uiteinde later de eerste afdeeling aanvult; het middelste gedeelte van bet

spermophoor komt dan van zelf in het voorste einde van den zak bij den

vrijen rand van het tusschenscliot te liggen, en moet dus ook wel hel eerst

in den penis en weder uit dezen te voorschijn komen, daar de langwerpige

vorm van het kluwen, dat het gekronkelde spermophoor vormt, en het naanwe

aansluiten van den peniswand eene rondwenleliiig verhinderen.

Tusschen de kronkels ligt eene witte, slijmige stof. — De lengle van een

door mij gemeten spermophoor bedroeg 54 centim., de dikte in bet midden

omstreeks 1,25 millim. — De kleur wisselt af tusschen graauwgeel en don-

kerbruin: deze laatste kleur vindt men echter alleen aan spernidplioren, die

in of reeds buiten den penis zijn. — De vastheid der spernioplioren is zeer

verschillend naar do plaats waar zij worden aangelrollen; kort na linnnc

vorming zijn zij uiterst week; wanneer zij in den penis gekomen zijn, worden
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zij veol vasler, en die, welke in hol blaasje buiten den penis worden aangetroffen,

zijn tamelijk hard en eenigzins veerkrachtig, maar breken toch zeer gemak-
kelijk. Dit alles geldt natuurlijk slechts voor in spiritus bewaarde voorwer-

pen, daar ik geene andere onderzoeken kon.

De deelen, waaruit het spermophoor is zamengesteld, zijn : een builcnslc en

een bmnensle omhulsel en een' inhoud, waarin zich oenen, grootondeels uit

spermatozoa govormden spiraalband on cenige, meest amorpiie stoffen, die de

ruimte tnsschen den spiraalband en de ondiulsels van hot spermophoor aan-

vullen, laten onderscheiden.

Het buitenste omhulsel is een structuurloos, tamelijk hard maar tevens broos,

zeer Avoinig rekbaar vlies, gemiddeld 0,05 millim. dik (de dikte wisselt af

tusschon 0,1 on 0,005 millim.^; hot is nu eens kleurloos en dan helder door-

schijnend, dan eens geel of ook wel donkerbruin gekleurd. De uitwondigo

oppervlakte van dit vlies is glad, de inwendige vertoont dikwijls dwars ver-

loopende uitpuilingen, die tusschon de plooijen van het binnenste omhulsel

liggen. Dit laatste is een voel dunner (0,001—0,005 millim.) on mode struc-

tuurloos vlies, maar dat tallooze, dwars vorloopendo plooijen vertoont, liet

laat zich zeer moeijelijk anders als in kleine fragmenten afzonderen, daarliet

tamelijk vast me't hot buitenste ondmisel te zamcn hangt, on zoor gemakkelijk

in de rigting dor plooijen scheurt.

De ruimte, die tusschon deze omhulsels en den spiraalband overblijft, wordt
grootendeels door oeno heldere, volkomen kleurloozo, tamelijk vaste stof aan-

gevuld, die overal tusschon de plooijen van bet binnenste omhulsel in de win-
dingen van don spiraalband indringt. In deze stof liggen tallooze, meestal

langwerpige en dikwijls afgeplatte ligchaampjes van zeer verschillondo grootte

(van 0,002—0,01 millim. broed en van 0,002—0,04 millim. on zelfs 0,00
millim. lang), die uit cone vaste, sterk lichtbrekende, kleurloozo stof beslaan

;

do grootste diameter dezer ligchaam|ijes ligt altijd dwars.— Behalve deze slof-

fen komen nog twee andere voor, die misschien alloen bij in spiritus bcwaai'de

voorworpen gevonden worden, en die ik dus slechts lor loops wil vermelden,

namelijk 1° eene lijn korrelige, weinig doorschijnondo slof, die vooral dikwijls

op de inwendige maar somtijds ook op de uitwendige oppervlakte van het bin-

nenste omhulsel wordt gevonden, en 2" eene boldoro, sjoi'k licblbrokondo, vasie

slof, die, in oMrogolmaligc brokken van aiierl(!i groolto en vorm, UK'ost digt tegen

don spiraalband aanligt, en uit dezen zijnen oorsprong schijnt te nemen.
Het belangrijkste gedeelte van den inhoud der spermophoren is ongetwijfeld

do spiraalband, die in dwars vcriooponde, maar overigens vrij onregelmalige

windingen het grootste gedeelle van d(! iiolle der spermophoren aanvult. De
breedte van dezen band bedraagt 0,04—0,00 millim., de dikio 0,012 millim.;

de kleur is bij opvallend licht geelachtig wit, bij doorvallend licht donker-
geel. Zijne vastheid is viij aanzieidijk; men kan gemakkelijk stukken van 10

en meer centimeiers lengte aan het eene einde oimemen, zonder dat de dra.-nl
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hi'cokt. Deze spiraalbami ligt, zoo hij niet de gelieele ruimte inneemt, zelden
midden in het lumen van het spermophoor, maar meest altijd digt aan eene
zijde gedrongen.

3]en kan aan den spiraalband een omhulsel en eenen inhoud onderscheiden;
het eerste wordt door een fijn (hoogstens 0,002 milüm. dik) volkomen struc-
tuurloos vliesje gevormd, dat tamelijk vast met den inhoud te zamen hangt:
deze laatste bestaat grootendeels uit spermatozoa, waarvan de zoogenaamde
staarten met eenen, in het midden van den band liggenden draad zóó geheel
ineensmelten, dat zij in de meeste spermophoren niet meer afzonderlijk waar
te nemen en ook niet te isoleren zijn: slechts bij pas gevormde spermophoren
kon ik op enkele plaatsen eenen structuurloozen draad en de daarop geplaatste

sj)ermatozoa onderscheiden. De voorste uiteinden liggen aan de oppervlakte
onmiddellijk tegen het omhullend vliesje van den spiraalband : men kan van
daar af de spermatozoa als zeer fijne, maar scherp gcteekende vezels nog een
eind ver naar het midden van den band met het oog volgen; zij loopen eerst

schuins naar binnen en dan nagenoeg longitudinaal. Aan hun vrije uiteinde

ziet men geene duidelijke afscheiding tusschen een kop en staart, maar slechts

eene zeer geringe, naauwelijks merkbare verdikking en levens eene soort van
variceusiteit.

Wat de verhouding der verschillende zamenstellende deelen aan de uiteinden

der spermophoren betreft, moet ik in de eerste plaats aanmerken, dat de beide

uiteinden daarin geen zeer aanmerkelijk verschil opleverden. De spiraalbantl

strekt zich van het eene tot het andere einde uit, en laat zich bij het dunne
uiteinde tot aan de vermelde haakvormigc kromming, bij het andere uiteinde

tot onmiddellijk aan de basis van het aanhangsel, dat daar niet gebogen is,

zoo als aan het dunne einde, vervolgen. De holle van het spermophoor kwam
mij voor zich, allengs naauwcr wordende, tot dit aanhangsel uit te strekken:

ik heb dit uiteinde echter slechts éénmaal in een goed bewaard exemplaar

kunnen onderzoeken, en kan dus niet bejialen of de daar opgemerkte bijzon-

derheden standvastig voorkomen. Aan het andere (dunne) einde verminderde

de holte bij de haakvormigc kromming plolsoliiig lot een zeer fijn, spiraal-

vormig gekronkeld kanaal, dat zich iia weinige windingen bij de basis van het

aanhangsel aan bet oog onttrok. Misscliien is dus dit duiiiie uiteinde geslo-

ten en het andere open, of wordt althans gemakkelijk door het afbreken van het

lijnc aanhangsel geopend. — Het binnenste omhulsel kwam mij voor zich even

ver als de spiraalbaiid uit te strekken; verder oj) zag ik alleen nog hel bui-

tenste omhulsel; de dikte der omhulsels is nabij de uiteinden zeer veranderlijk.

—

Van eenen ejaculatie-toestel (zoo als die in de spermophoren van andere cc-

phalüpoden voorkoml) heb ik niets gevonden; ik kan ecliler naauwelijks ge-

iooveii, dat hel b(nvaieii in spiritus daarvan de seimld zou wezi'ii, dewijl er tecli

ligt eenig spoor van zou zijn overgebleven. Of dit gemis van een' ejaculatie-

toestel in eenig verband staal met bet blaasje, waarin de spermophoren van
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den Nautilus, nadat zij uit den penis zijn gekomen, worden besloten, laat zich

vermoeden, maar voor als nog bezwaarlijk aantoonen.

De vorming der spermophoren heeft ongetwijfeld groolendeols in bet vas

deferens plaats, daar zij reeds in het zakje, waarin tlil kanaal uitloopt, alle

zamonstellende deelen bevatten; alleen zijn daar de omhulsels nog zeer week

en eveneens de stof, die tusschen deze en den spiraalband ligt, waardoor bet

komt, dat men dan dezen band in lange stukken uit liet spermopboor te

voorschijn kan trekken, hetwelk bij de vastere spermophoren zonder bciiulp

van reagentia niet mogelijk is.

De stoffen, Avaaruit de spermophoren bestaan, zijn over bet algemeen niet

zeer gevoelig voor reagentia. Azijnzuur, verdund zwavelzuur en zelfs zout-

zuur blijven bijna zonder oenige werking. Salpeterzuur geeft aan alle deelen

van bet spermopboor (behalve naar bet schijnt aan de eerstvcrmcldc der, tus-

schen de omhulsels en den spiraalband liggende stoffen) eene belder gele

kleur, die later door toevoeging ecncr kali-oplossing in oranje overgaat,

terwijl bijna alles oplost. Dij enkele aanwending van kali (I + 20 aq.)

wordt eerst de zoo even vermelde slof opgelost, waardoor de daarin liggende

langwerpige ligcbaampjes vrij worden; later worden ook de omhulsels opge-

lost; de spiraalhand biedt bet langst weerstand, maar wordt zeer doorschij-

nend en schijnt dan geheel structuurioos te zijn. — In aelher gekookt,

ondergaat bet weefsel der spermopborcn geene verandering.

Ilel blaasje, waarin do spermophoren buiten den penis zijn ingesloten, wordt,

zelfs na 24 uren, door eene oplossing van 1 deel kali in [) deelen water

weinig of niet veranderd; evenmin door de meeste zuren, salpeterzuur echlor

doet gazonlwikkeling ontstaan. Bij de behandeling van bet weefsel der klier-

achtige schijf op den spadix met de genoemde reagentia neemt men het-

zelfde waar.
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VERKLARING der AFBEELDINGEN. *)

Plaat 1

—

IV hebben belrehking tot het mannclijhc dier.

Fig. L (PI. L) liet hoofd van eenen niannelijkcn Nautilus van de regterzijdc.

De groole tasterdragende slippen zijn weggesneden bij a, a, a. Men ziet

van Loven den spadix van de linkerzijde b, die de boven-groep der

voelerdragende slippen van die zijde eenigzins naar de regterzijde verdringt.

Aan de regterzijde ziet men de, in twee groepen verdeelde tasterdragende

slippen c, d. In e ziet men de spicrachtige massa, die de kaken omgeeft,

en welker beklceding een zoom van kleine slippen aan hare opening e'

vertoont. Bij f bespeurt men den, aan de onderzijde liggenden trechter.

Fig. II. (Pi. I.) Hetzelfde van de linkerzijde; ook hier zijn de uitwendige

slippen weggesneden (a, a, a eenige dooi'gesneden voelers); b spadia;;

h' idierachtige schijf, vóór op dit deel gelegen; e bovenste groep der

linker tenlacula; f trechter. A is de doorgesneden kap; in B ziet men

liet naar beneden gebogen linker oog.

Fig. III. (PI. II.) De kop van den niannelijken Nautilus van boven gezien,

na wegname dei' kap, waarvan aan de regterzijde nog een gedeelte aan-

wezig is, A. Aan de linkerzijde ziet men den spadix van boven en een

ge.deelte van de schijf b'. In c ziet men de bovenste groep der linker-

voelerdragende slippen. Twee daarvan omvatten als vingers de blaas met

het spermophoor x; vergel. fig. XVII.

Fig. IV. (PI. I.) De voelerdragende lappen van de regterzijde bij een' nian-

nelijkcn Nautilus, in verbinding met den spicrachtigen bol der kaken

e. In de bovenste groep c kan men hier, duidelijker dan in de eerste

figuur, do 8 voelerdragende slippen (i—8) onderscheiden; in de tweede

groep d ziet men er vier; dit deel beantwoordt aan den spadix der linkerzijde.

Fig. V. (PI. I.) Vertikale doorsnede van den spadix. In de vier voelers, die

dit deel vormen, ziet men in het midden, bij n, eene doorgesneden zenuw,

die hen in de lengte doorloopt. Het donkere weefsel, dal van den rand

*) Daar de .ifbecidingcn in iiiijiie verliandeliiig slechts zelden nnngiliaiild en nergens uitvoerig

verklaard zijn, l;an hel mogelijk nuttig zijn liaar met do liier volgende verklaring Ic raadidegc».

voor dat men de verliandeliiig zelve leest.

3S

WIS- E.N >ATl'LI!K. VEHO. IIEIl KOM.MiL. AKADEMIE. DEEL IH.
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der voelers ia straalvormige rigting naar binnen loopt, bestaat uit over-

langsclic spierbundels, die hier dwars zijn doorgesneden.

Fig. V * (PI. I.) Dergelijke doorsnede der onderste groep van voelcrdragcnde

slippen der regterzijde (d in figuur IV].

Fig. VI. (PI. II.) Binnenvlakte van het bekleedsel van den kop bij den man-

nelijken Nautilus, nadat de kaken en daarmede verbondene deelen ver-

wijderd zijn. — a, a, a,a. Eenigo voelers van de buitenste groote slippen;

b spadix, c gedeelte van de bovenste groep der kleinere voelcrdragcnde

slippen van de linkerzijde; Y kussenvormig orgaan, dat onder de kaken

en de long ligt, in eenen blinden zak ingesloten; f gedeelte van den

trechter van bovcngezien, voor de uitgesneden en gerimpelde conniiissuur

der buitenste gi-oote slippen.

Fig. VII. (PI. II.) Het orgaan Y der vorige figuur geopend; zie bl. 8.

Fig. VIII. (PI. II. j Kieuwholte en onderste gedeelte van den trechter bij

den niannelijken Nautilus (geleckend in vergelijking met de overeen-

komstige deelen bij den vrouwolijken Nautilus, Trans, of the Zool.

Soc. IV, PI. 7, fig. 4.)

a. Anus; b. Roede; ee de twee gi'oote schaalspieren; ff trechter;

gg omgeslagen mantel; bh eerste paar kieuwen, h'h' tweede paar.

Fig. IX. (PI. III.) Ingewanden van den mannelijken Nautilus van de rugzijde.

De ingewandzak is geopend, en de bijzondere bekleedsels of zakken der

ingewanden zijn verwijderd; de lever is eenigzins ter zijde uitgebreid,

overigens is de natuurlijke betrekkelijke ligging der deelen niet verstoord.

1,1 is de groote slagader, die bij Ia, tusschcn de lever, van het meer

naar onderen en achter gelegen hart omhoog stijgt, en bij I* cenc

standvastige kronuiiing of lus aanbiedt, om vervolgens langs de verwij-

ding van den slokdarm bij b in den kop te dringen; zijne takken zijn

getrouw voorgesteld en bijzonder het net van de vaten, die over do

voormaag of den krop en over de spiermaag loopen; 2 de lever, van

eene zwarte purperkleur, uit vele losse lobben bestaande; o de krop (ïh-

flhtvics); 4 de weder enger gewoiden slokdarm, die in de spiermaag 5

overgaat; 6 tcslix; 7 een gedeelte van de darmbuis.

Fig. X. (PI. III.) Mamielijke voorl|)lantings-wcrktuigen van den Nautilus in

hunnen zamenliang, van de rugzijde; de eigene bekleedsels of peritoncalc

zakken zijn om de, in den ingewandzak gelegene deelen (/,<;/. ncc. en

1'. sp.) gelaten.
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t De zaadbal; gl. ace. tweede klier der voortplantingsfunctie, waarin

aan de voorzijde eene dunvliezige blaas, v. sp. [proslata? vesicula scminalis-'

p. 16), is ingesloten; d. sp. kanaal, hetwelk uit deze blaas opklimt naar de

blaas (v. sp. alt.), die aan de regterzijde van de roede p ligt;, en welke niet de

Needhamsche beurs der overige cephalopoden overeenkomt. De bovenvlaktc

der roede is bier, na wegsnijding van de zijdelingsche randen van bet

vlies, waaraan zij is vastgegroeid, voorgesteld, en is zeer plat in vergelijking

van de naar den buik gerigte vlakte, die in Fig. VIII b, en in andere figu-

ren is voorgesteld; r is de regte darm, digt bij den anus afgesneden. Ilij

dringt uit den ingewandzak naar buiten, tusschen de, aan den wortel der

roede liggende zaad blaas, v. sp. alt., en tusschen het hart, C. Aan dit deel

ziet znen 1—4 de vier kieuwaderen, en 5 de groote slagader, welker

loop en verdeeling vroeger, in Fig. IX 1, is afgebeeld.

F"ig. XI. (PI. III.) Dezelfde deelen als in fig. X, maar nadat de omhullende

vliezige zakken van den testis, van de tweede klier gl. ace. en zaadblaas

V. sp. alt. zijn weggenomen; overgebleven lappen daarvan ziet men door

X, X, X, X aangewezen. Uit de opening van den penis komen, bij sp.,

deelen van een spermophoor, met den door verscheuring der wanden

vrij geworden spiraaldraad. Men ziet bij p hoe de roede hier aan don

wand, die tusschen den kieuwzak en de ingewandsholte ligt is vastge-

groeid. Bij •]* is de opening in de tweede klier aangewezen, waardoor

het sperma uit den testis (zie fig. XII) wordt opgenomen, en waar-

boven binnen in de klier het onderste uiteinde van bet vas dcferens ge-

vonden wordt.

Fig. XII. (PI. IV.) De zaadbal t van de binnenzijde gezien, om de opening

•J"
te tooncn, waaruit het sperma wordt ontlast; de tweede klier is naar

boven omgeslagen. Men kan aan den zaadbal, onder
"f,

een indrnksel

zien, waarin deze klier in den natuurlijken stand gelegen was.

Fig. XIII. (PI. IV.) De roede en de zaadhal van bet voorwerp op bl. l(i

vermeld, met de spermophoren op het oogcnblik d<'r uilwerjiing. (Het-

zelfde voorwerp heeft gediend tot bet vervaardigen van het vdiige

[ireparaal.) De letters bij deze figuur zijn bij dezi'lfde deelen gvplaalsl aks-

in fig. VIII.

Fig. XIV. (PI. III.) De in de lengte doorgesneden roede p met den daaronder

liggenclen Needliamschen zak v. sp. all., welke mede geo|iend is: bij 7
ziet men een schuins geplaatst lusschenschot, zie bl. 15. Onder dezen
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spermopliorcn-zak ligt de buis, die uit de blnas v. sp. ontspringt, waarin

men spermophoren en spiraaldraden onderscheidt. In gl. ace. ziet men

een gedecllo van liet bladaclitig weefsel der tweede voortplantingsklier;

Y zijn de eerste windingen van liet vas deferens, dat door deze tweede

klier heenloopt.

Fig. XV. (PI. IV.) De buis, die door de tweede geslacblsklier loopt, gedeel-

telijk ontrold, en van haar omkleedsel ontbloot, a Onderste opening, b

bovenste opening dezer buis; de laatste ligt in het zakje, dat in do

vorige figuren door v. sp. is aangewezen. Boven in dit geopende zakje

ziet men de onderste opening c van het kanaal d. sp., dat naar den

spermophoreiizak loopt.

Kig. XVI. (PI. IV.) Een spernioplioor uit den penis genomen, van twee zijden

voorgesteld. Het einde a kwam uit de opening van den penis te voor-

schijn. Men kan hier de zonderlinge oprolling, waarin dit deel uit den

s])ormophoren-zak komt, opmerken.

Fig. .XVII. (PI. IV.) Blaasje, waarin een sperniophoor lag ingesloten; men ziet

de windingen van dit laatste eenigermate door de wanden been schijnen.

Vergl. bl. 17. In dit blaasje blijft het sperniophoor even eens gewonden

als in fig. XVI, maar de kronkelingen sluiten minder digt aan een. (In

(ig. III is dit blaasje in x op de plaats aangewezen, waar het door mij

gevonden werd.)

Fig. XVI II. (PI. IV.) Een ontrold, doch aan het cene einde (hier hel bovenste)

afgebroken sperniophoor. Hel uiteinde a is in de volgende figuur voor-

gesteld.

Fig. XIX—X.\I. (PI. IV.) Deze afbeeldingen zijn door Dr. Boogaard ver-

vaardigd, en hebben betrekking o[) het sperniophoor. Fig. XI.X het cene

uiteinde (a lig. XVIIl), Fig. XX het andere van hel sperniophoor, beide

I'i maal vergroot. iMen ziet in beide liguren de digtc kronkelingen van

den spiiaalbaiid.

Fig. XXI. (PI. IV.) a een gedeelte van den spiraalband, 55 maal vcrgrool.

De haarvormige vezels zijn spermatozoïden. Fig. \.\I b een bundel van

deze spermatozoïden, onder sterker vei'grooting (250 maal).
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Plaat V liecfl betrekking op het vrouwelijke dier.

Fig. 1. Kop van do logterzijde gezien, akap; b het oog; c, c, de uitwendige

vooler-dragende slippen, waarvan c' een en hetzelfde voorkomen heeft

als de kap, waartegen hij aanligt; d, d de trechtoi'; f, de terug-

geslagen mantel; f' de rugplooi van den mantel.

Fig. 2 en 5 stellen denzelfden kop voor van dezelfde zijde, na dat, in Hg. 2,

de uitwendige voelerdragendc slippen, en, in fig. 3, ook de inwendige

!)0venste slippen zijn weggenomen. Fig. 2 vertoont dus de tweede

laag, fig. 5 de derde laag der deelen, die den vleezigen bol omge-

ven I, waarin de bek gelegen is. k (ig. 2 zijn de bovenste slippen

[superior labial processcs van Owen) ; in c ziet men de doorgesneden

voelers der buitenste slippen- Fig. o vertoont, bij m, de onderste binnen-

slippen, inferior labial processcs van Owkn; men ziet die bij hare bedek-

king door k in fig. 2, onder en voor k, eenigermate vrij liggen. De

overige letters zijn bij fig- 1 gebezigd en verklaard. Om het scxueel

verschil wel te begrijpen, vergelijke men deze twee figuren, en bepaal-

delijk fig. 2, met fig. I PI. I.

Fig. 4. Commissuur der bovenste (en buitenste) voelerdragende mondslip-

pen k, nadat de mondmassa en de binnenste voelerdragende slippen zijn

weggenomen. |ï, (ï twee groepen van geplooide dunne vliezen, die hier

gelegen zijn; d voorste uiteinde van den trechter; a een deel del- kap.

Fig. 5 Conniiissuur de onderste (en binnenste) voelerdragende mondslippen

m ni; in a ziet men het geplooide deel, dat Owen voor reukorgaan hield.

Vergelijk voor het mannelijk dier fig. VI en VH.

Alle figuren, met uitzondering van Fig. XIX—XXI PI. IV, zijn in natuurlijke

grootte gcteekend.

Verbetering. Op bl. 12 rcg. 21 en bl. lü rcg. i van ond. leze mei» voor « kiemzak" kieuwziik.
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